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Vi designar och bygger sängar som 
gör det mesta av din sömn, så att du 

kan göra det mesta av din dag. 
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14 February 1947
Företaget Jensen & Birkeland grundas. Till en början är 
det soffor och stolar som produceras.

Sömnpionjärer sedan 1947.
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Sömn-
pionjärer 
sedan 1947. 

1952
Den första fjäder-
madrassen, Svella, 
lanseras. 

Längs sydöstra Norges kust, precis utanför Oslo och 
alldeles intill den mäktiga Drammenfjorden, ligger Svelvik. 
En idyllisk stad som präglas av slingrande gator och vita 
hus. Men vad händer när du skrapar på den vackra ytan? 
Du kommer att upptäcka en hantverkstradition som 
förts vidare genom generationer, hårt arbete och dina 
drömmars sömn.

Det var här i Svelvik, bara två år efter andra världskrigets slut, 
som familjen Jensen började tillverka möbler. Tillgången 
till material var begränsad 1947, men det var precis tvärtom 
när det gällde ambitionen. Från produktionen av de första 
madrasserna var målsättningen att ge alla som valde en 
säng från Jensen den bästa tänkbara sömnkvaliteten. Det 
har inte förändrats sedan dess. 

Vi tycker att du aldrig ska hållas tillbaka på grund av 
trötthet – och därför har vi lärt oss allt om sömn, fysiologi 
och material. Genom kunskap som byggts upp under 
generationer har vi förtjänat förtroendet hos kunder långt 
från vårt hem i Norge. 

Men vi glömmer aldrig vårt ursprung. Vår fabrik finns 
fortfarande i Svelvik och vi är stolta över att varje säng och 
madrass som bär vårt namn är resultatet av både passion 
och hantverk. För bra sömn är inte bara för natten. Det är 
vad som gör din dag. 

1984
Den nybyggda 
fabriken på Sand, 
precis utanför Svelvik, 
tas i drift. 

1985
Jensen börjar exportera 
sängar till Danmark. 

1990
För att förbättra 
komforten i Jensens 
sängar ytterligare inleds 
ett nära samarbete med 
en fysioterapeut. 

1955
Bäddsoffan Siesta 
lanseras. 

Sömnpionjärer sedan 1947. Sömnpionjärer sedan 1947.
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2020
Vårt mest avancerade 
fjädersystem Aloy® 3.0 
lanseras. Innovationen är 
ett resultat av vår ambition 
att hjälpa våra kunder att 
vakna utvilade – varje dag. 

2014
Jensen Exact Comfort 
Adjustment lanseras och 
ger möjligheten att enkelt 
justera madrassens fasthet 
efter kroppens behov. 

1992
Den första ställ-
bara sängen på 
marknaden – Jensen 
Vital – lanseras. 

1998
En revolution inom 
sömnkomfort får 
premiär – Jensen® 
Original Zone System.  

2004
Världens mest avancerade säng, 
Jensen Supreme Dynamique, 
lanseras. Jensen köps av Hilding 
Anders International AB.

2009
Jensens bäddmadrasser 
och kuddar med den 
innovativa TempSmart-
teknologin introduceras. 
Genom att automatiskt 
kapsla in eller släppa 
igenom kroppsvärme 
efter behov skapas 
en perfekt miljö för 
sömnkomfort. 

2010
Fjädersystemet 
Aloy® lanseras och 
förstärker ytterligare 
sömnkomforten i 
Jensens sängar. 

2006
De första Svanen-
märkta Jensen-
sängarna tillverkas. 

Sömnpionjärer sedan 1947.
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2022
Vi firar 75 år och Jensen är nu ett av de 

starkaste sängvarumärkena i Norge, Danmark, 
Sverige, Finland, Island, Österrike, Belgien, 

Kroatien, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, 
Slovakien, Tyskland, Spanien, Schweiz, 

Storbritannien och Sydkorea. 

Sömnpionjärer sedan 1947. Sömnpionjärer sedan 1947.
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Vi har det största utbudet av sängar som är märkta med Svanen – Nordens officiella 
miljömärkning. Alla certifierade sängar, tyger och tillbehör klarar strikta krav gällande 
miljöpåverkan genom hela livscykeln. 

Vi delar 
drömmen 
om ett hållbart 
samhälle.

Träet vi använder i våra sängramar 
är certifierat av Forest Stewardship 
Council (FSC®). Det innebär att 
virket kommer från ett skogsbruk 
som är hållbart, ansvarsfullt och 
samhällsnyttigt.

Möbelfakta är en oberoende test 
och kvalitetsbedömning baserad 
på svenska och internationella 
standarder (EN och ISO). Hållbarhet, 
materialkvalitet, flamskydd och 
säkerhet är bland egenskaperna  
som testas. 

Snäll mot naturen. Och dig. 
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Snäll mot naturen. 
Och dig. 
Våra sängar tillverkas i Norge och vi använder bara material, tillverknings-
metoder och leverantörer som lever upp till våra höga krav. Det innebär 
hållbarhet för alla; miljömässigt, socialt och ekonomiskt. För att visa att vi tar 
vår hållbarhet på allvar jobbar vi med de största oberoende märkningarna 
på området, i synnerhet Svanen. Det får oss att sova bättre.

Grønt Punkt Norge är en ideell 
organisation som arbetar för 
cirkulär användning av plast. 
Vi har åtagit oss att begränsa 
plastavfallet och bara under 
2020 lyckades vi minska 
plastanvändningen i vår 
produktion med 16 ton.

Vi strävar ständigt efter att minska 
mängden avfall från vår tillverkning. 
Vi har avtal med återvinningsföretaget 
Norsk Gjenvinning. Genom 
investeringar i utrustning och 
mjukvaror har vi redan minskat avfall 
och förluster med 18%. 

Vi arbetar för en ansvarsfull 
konsumtion och produktion i 
linje med FN:s hållbarhetsmål. Vi 
förhindrar att både arbetare och 
användare exponeras för skadliga 
kemikalier och vi bidrar till att minska 
gifter i luften, vattnet och jorden. 

Snäll mot naturen. Och dig. Snäll mot naturen. Och dig. 
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• Miljövänliga 
 tyger. 

• Certifierat och
 hållbart trä.

• Inga skadliga 
 kemikalier.

• Oberoende 
 kvalitetstester. 

• 5 års full 
 garanti. 

• 25 års garanti 
 för ram- eller 
 fjäderbrott. 

Inga skadliga kemikalier. 
När du väljer en säng från Jensen ska du förvänta dig 
kvalitetssömn som är lika bra för din hälsa som för miljön. 
Farliga kemikalier har ingen plats i våra sängar eller våra 
tillbehör. Därför behandlar vi inga ytor av trä, metall eller 
tyg med ohälsosamma flamskyddsmedel eller andra 
skadliga kemikalier.
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Snäll mot naturen. Och dig. Snäll mot naturen. Och dig. 

Planeten är inte förnybar, därför måste vi vara det. 

Planeten kräver att vi är smartare när det gäller hur vi 
använder våra resurser. Och sängar är inget undantag. 
Genom att arbeta med cirkulär design förlänger vi livs-
cykeln för våra sängar och tillbehör, utan att kompromissa 
deras kvalitet. Vårt mål är alltid att göra sängar som håller 
riktigt länge, samtidigt som vi ständigt arbetar för att 
minska deras avtryck på miljön. Våra produkter tillverkas 
i Norge och på alla våra sängar gäller fem års full garanti 
och 25 års garanti mot ram- eller fjäderbrott.

Idag kan fler delar än någonsin tidigare i våra sängar även 
bytas ut när de är utslitna, vilket ger dig möjligheten att 
reparera snarare än att köpa en helt ny säng. I vår 
tillverkning återanvänder vi också material i högre grad 
än någonsin. Till exempel har 30 procent av stålet i våra 
fjädrar återvunnits. 

Miljövänliga tyger. 
Vi strävar efter att använda återvinningsbara och 
återanvändbara textilier i våra produkter. Våra sängar och 
accessoarer med tyger märkta Green Care och Easy 
Care produceras med 75 procent mindre koldioxidutsläpp 
jämfört med ny polyester och rengörs enkelt med vatten 
och mild tvål. Alla våra tyger lever också upp till de höga 
krav som Svanen ställer. 

Våra lyxigaste sängtextilier är gjorda av norsk ull. 
Detta eleganta och mjuka material är naturligt hållbart 
och flamskyddande. Dess elasticitet ger en flexibilitet 
som känns mjukare för din hud och som åldras vackert. 
De naturliga, temperaturreglerande egenskaperna 
hos ull kommer också att göra underverk för din 
sömnkvalitet.
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Varje Jensensäng är noga 
tillverkad för att hjälpa dig vakna 

helt utvilad – varje morgon. 
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Sambandet mellan sömnkomfort och sömnkvalitet.
Det finns många anledningar till att vi vaknar under natten. 
Exempelvis att vi drömmer, snarkar eller behöver gå på 
toaletten. Men det finns också tillfällen när din säng eller 
andra omständigheter är problemet. Ditt sovrum kan vara 
för varmt eller kallt, och själva sängen kanske inte ger den 
komfort du behöver för att kunna sova vidare. 

Om din säng är för hård kommer din hjärna att skicka 
signaler för att väcka dig ur djupsömnen så att du kan byta 
position och lägga dig mer bekvämt. 

Ett exempel som många upplever är hur armen domnar 
bort på grund av belastningen den utsätts för. Om din 
säng inte ger tillräckligt god sömnkomfort så kommer du 
inte heller att få tillräckligt med tid i de olika sömnfaserna. 
Konsekvensen blir att du känner dig trött när du vaknar på 
morgonen. 

Vår målsättning med varje innovation är att förbättra 
sömnkomforten. För vi vet att det är nyckeln till en bättre 
sömnkvalitet och att kunna vakna utvilad – varje morgon. 

It’s not just a bed. 
It’s a Jensen. 
Vårt utvecklingsteam har expertis inom fysiologi och 
sömnvetenskap för att ge dig en sömnkvalitet utöver 
det vanliga. Våra innovationer fokuserar på att öka 
komforten och därmed begränsa ditt behov att vakna 
för att byta sovställning. För ju längre du kan sova 
ostört, desto mer utvilad kommer du vakna. 
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M J U K A R E  Z O N
B E N K O M F O R T

F A S T A R E  Z O N
S T Ö D  T I L L  U N D E R K R O P P E N

M J U K A R E  Z O N
H Ö F T K O M F O R T

Vi utvecklar sängar med passion, hantverk – och veten-
skap. Förståelsen av sömnens olika faser och hur kroppen 
återhämtar sig är central för att kunna bygga bättre sängar.

Jensen® Original Zone System är utvecklat specifikt för 
att förbättra din sömnkvalitet. Kombinationen av en mjuk 

skulderzon och ett fastare svankstöd gör att dina skuldror 
och höft kan sjunka djupare i madrassen, vilket ger optimal 
tryckavlastning. Effekten är densamma oavsett om du 
ligger på ryggen eller sidan. Det här systemet är en central 
del av varje Jensensäng och bidrar till en mer ostörd sömn. 

Vi förstår sömn. 
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R Ä T T  S O V S T Ä L L N I N G :

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

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

M J U K A R E  Z O N
K O M F O R T  F Ö R  Ö V E R K R O P P E N

För hård. 
Höfter och axlar sjunker inte ned i 
madrassen, vilket gör att midjan och 
korsryggen inte får tillräckligt med stöd. 

För mjuk. 
Kroppen sjunker ner för djupt ner 
i madrassen vilket gör ryggraden 
onaturligt böjd.

Perfekt balans. 
Madrassen ger ett jämnt, bekvämt stöd.  
Höfter och skuldror sjunker ned i madrassen 
lagom mycket, så att ryggraden blir rak.
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Aloy ® 3.0 Fjädersystem.

En avgörande faktor för sömnkomforten i våra madrasser 
är fjädersystemet. Jensen Aloy® 3.0 är vårt bästa och 
mest flexibla system och anpassar sig steglöst till 
din sömnposition och viktfördelning. Den extra mjuka 
skulderzonen ger gott om plats för dina axlar, medan 

höftzonen ger både bättre bärkapacitet och möjlighet för 
höften att sjunka djupare ner i madrassen. Aloy® 3.0 är 
patenterat och exklusivt för Jensen och ger dig det stöd 
din kropp behöver för att du ska vakna upp helt utvilad. 

Fjäder nummer 1 och 2 arbetar tillsammans för att tryckavlasta dina 

muskler och bidrar till en ökad blodcirkulation. Resultatet är en djupare 

och mer ostörd sömn. 

1.

2.

3.

1. Låter kroppen sjunka 
 ner i madrassen och 
 ger mjukhet och komfort.

2. Anpassar sig efter 
 din kropp och ger 
 stabilitet. 

3. Ger extra 
 stöd.

Scanna koden eller gå in 
på jensen-beds.com för 
att läsa mer och se filmen 
om Aloy® 3.0. 
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Jensen Exact Comfort Adjustment.  

Jensen Supreme Epic är utrustad med Jensen Exact 
Comfort Adjustment. Det innebär att du kan anpassa 
madrassens fasthet med steglös precision. Våra kroppar 
förändras genom livet och vi upplever även perioder av 
tillfällig smärta på grund av allt från träning till fysiskt eller 
monotont arbete. Därför är det värdefullt att kunna justera 
madrassens fasthet över tid. Du gör enkelt inställningarna 
med ett knapptryck på fjärrkontrollen eller direkt i din mobil. 
Sen kan du sova precis som din kropp behöver – varje natt. 

Fjärrkontroll ingår. Appstyrning finns som alternativ.  

Justera madrassens 
fasthet (endast till 

Supreme Epic).

+
F A S T A R E

–
M J U K A R E

=
P L A N



20 Välj rätt säng. 

Vårt utvecklingsteam har expertkunskap inom fysiologi och sömn för att öka 
komforten i våra sängar – och kvaliteten på din sömn. 

Välj 
rätt 

säng .



21Välj rätt säng. Välj rätt säng. 

Något du bör ha i åtanke när du letar 
efter en ny säng är hur viktig denna 
möbel är för din livskvalitet. När du är 
helt utvilad kan du prestera på toppen 
av din förmåga. Och tyvärr påverkas 
vi lika mycket av dålig sömnkvalitet. 
På kort sikt leder sömnbrist till 
koncentrationssvårigheter och 
humörsvängningar. De långsiktiga 
konsekvenserna blir allt allvarligare 
med försämrat immunförsvar och 
påskyndat åldrande. Därför är det 
långt ifrån en överdrift att säga att 
en säng är en investering i din egen 
hälsa och prestationsförmåga.

Gör det mesta av din sömn. 
Idag värderar folk generellt sin 
säng högre än för 15 år sedan 
och är beredda att investera mer 
pengar när de köper en ny. En 
kvalificerad gissning till varför vi 
ser den här utvecklingen är våra 
smart phones. Att gå och lägga sig 
är inte längre samma sak som att 
sova, eftersom de flesta tar med 

sig ett mobilt underhållningssystem 
in i sovrummet. Det gör det också 
viktigare än någonsin att få ut det 
mesta av de timmar du faktiskt sover. 
Och det är där en kvalitetssäng gör 
skillnaden.

Så hur väljer du rätt? Med tanke på 
mängden modeller och alternativ 
som finns idag kan du garanterat 
hitta sängen för dig – oavsett vilken 
kroppstyp och vilka personliga 
preferenser du har. Läs vidare så 
tittar vi närmare på vilka faktorer du 
bör fundera särskilt noga på i jakten 
på din drömsäng. 

Vändbar, kontinental eller ställbar?
Olika typer av sängar har sin unika 
design och funktionalitet. Den i  
särklass mest populära modellen 
idag är kontinentalsängen. Den 
består av tre lager, vilket gör den 
högre än vanliga ramsängar, 
samtidigt som den ger bättre 
sömnkomfort. Det nedersta lagret 

är en resårbotten, det mittersta 
en resårmadrass och på den en 
bäddmadrass som gör sängen 
komplett. Jensens kontinentalsängar 
har upp till tre individuella 
fjädersystem, vilket ger betydligt  
bättre stöd jämfört med 
enkelmadrasser.

En utmärkande egenskap hos 
kontinentala dubbelsängar är att det 
inte finns något glapp i mitten mellan 
bäddmadrasserna, vilket gör dem 
bekvämare.

Sängar med vändbar madrass är de 
enklaste och representerar basnivån 
när det gäller sömnkomfort. De 
kan enkelt användas i en befintlig 
sängram. Trots att dessa sängar bara 
har två lager ger Jensen® Original 
Zone System god sömnkomfort. Ett 
steg upp i kvalitet, erbjuder Jensen 
även de exklusiva Nordic Line. De har 
en robust sängram och ett dubbelt 
pocketfjädersystem med Jensen 

Sängen är en investering du kommer 
att tillbringa varje natt tillsammans 
med i många år framöver. 
Den här guiden ger dig tips på några 
av sakerna du bör ägna extra upp-
märksamhet när du scannar av de 
många alternativen på marknaden.
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Sömnfaserna. 

Vill du lära dig mer om de olika sömnfaserna och deras betydelse för 
vår återhämtning? Scanna koden eller besök jensen-beds.com.

Välj rätt säng. 

Pocket on Pocket-teknologi.
En modell som blir alltmer populär 
är den ställbara sängen. Möjligheten 
att anpassa madrassens stöd ger en 
nivå av flexibilitet och sömnkomfort 
som du helt enkelt inte får med  
konventionella sängar. En ställbar 
säng är också ett särskilt intressant 
val om du lider av värk i kroppen. 
Även små justeringar av madrassens 
fasthet hjälper till att lindra allt från 
tillfällig ryggsmärta till att förbättra 
sömnkvaliteten under graviditeten. 
Ställbarheten öppnar också upp för 
att använda sängen på fler sätt, till 
exempel för att titta på TV eller läsa 
med en komfort som helt enkelt är på 
en annan nivå.

Välj fasthet på din madrass. 
När det gäller mått och vilken typ av 
sängdesign du föredrar kan du göra 
det mesta av din research hemifrån. 
Men för att verkligen hitta rätt säng 
behöver du besöka en återförsäljare 
och provligga olika sängar och 
madrasser själv. Det är enda sättet 

att uppleva de skillnader som finns 
mellan de olika sängmodellerna, och 
det är också ett måste för att kunna 
beställa rätt fasthet på din madrass. 
Madrassen ska ge bekvämt stöd till 
hela din kropp så att du kan slappna 
av och sova gott genom hela natten. 
Nyckeln till detta är att din madrass 
har rätt fasthet. Det är särskilt viktigt 
att dina axlar och höfter sjunker ner 
i madrassen och att din ryggrad 
är rak. När din kropp slappnar av 
kommer du inte att vakna upp stel 
och öm på morgonen. Rätt fasthet 
är också viktigt för att minska risken 
för onödiga spänningar i kroppen, 
ryggproblem och orolig sömn. 

 ”Du vet att du har hittat 

 den perfekta sängen när 

 du kan sova gott genom

 hela natten utan att vända

 och vrida dig. Att inte röra

 sig är nyckeln till en bättre

 sömnkvalitet."

Vanliga 
frågor och 
våra svar.

1 
Ska jag skaffa en 
hård madrass om 
jag har ont i ryggen?
Nej, du ska skaffa en madrass 
som är precis rätt för din kroppstyp, 
vikt och sovställning. Det viktiga att 
är att sängen ger din kropp stöd 
och att du kan sova med en rak 
ryggrad. 

2 
Behöver jag verkligen 
provligga sängen 
innan jag köper? 
Gå inte i fällan att bara fokusera på 
utseende. Även om din säng är en 
möbel och designen är viktig, så är 
den är först och främst ett redskap 
för att hjälpa dig förbättra din 
sömnkvalitet. Genom att provligga 
flera sängar ökar du chansen att hitta 
den som passar dig bäst. 

3 
Vad är så 
speciellt med en 
kontinentalsäng?
Kontinentalsängen består av 
tre lager. Det gör den högre än 
traditionella sängar med vändbar 
madrass. Det bidrar också till en 
fantastisk sömnkomfort, eftersom 
upp till tre individuella fjädersystem 
kan arbeta tillsammans för att ge 
dig optimalt stöd. 
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Alla Jensenåterförsäljare är utbildade 
för att hjälpa dig hitta rätt fasthet på 
din madrass. De hjälper dig att prova 
ut sängen på rätt sätt, och i samma 
sovställning som du ligger i hemma. 
Försök att ligga still i åtminstone fem 
minuter, även om det kan kännas lite 
genant i en butik. Det hjälper dig att 
verkligen uppleva sängens kvaliteter 
och säkerställa att du tycker den är 
bekväm. Prova också olika sängar 
så att du kan jämföra dem med 
varandra.  

Vilken storlek behöver du?
Storleken på ditt sovrum kan vara  
begränsande, men givet att du har 
plats bör du välja en säng som är 
minst 90x200 cm om du sover 

ensam och 180x200 cm om du 
delar säng med en partner. Om du 
har husdjur eller barn som gillar att 
krypa upp hos dig behöver du också 
ta med detta i beräkningen när du 
väljer storlek på din säng. Om du är 
lång behöver du naturligtvis också 
lägga till extra längd för att få en 
bra sömnkomfort. En tumregel är 
att din sängs längd bör vara minst 
samma som din egen längd plus 20 
centimeter. För Jensens sortiment 
finns möjligheten att beställa din 
säng med specialmått för att ge dig 
den bästa sömnkomforten. 

Glöm inte huvudet. 
Kudden är för viktig för att bortse 
ifrån när du gör en investering i 

sömnkvalitet. Alla älskar en bekväm 
kudde, men det allra viktigaste att ha 
koll på är hur den hjälper din nacke 
att hålla en rak linje i förhållande till 
din ryggrad. Bredden över dina axlar 
är en faktor som kommer att påverka  
vilken kuddstorlek som passar dig. 
Din sömnposition är ytterligare en.

Sov gott!
Nu hoppas vi att du har en bra 
uppfattning om vad du ska titta extra 
noga efter när du väljer din säng. 
Lycka till! Och glöm inte att det 
alltid finns experthjälp att få hos din 
närmaste Jensenåterförsäljare.  

Scanna koden för att komma direkt till våra sängar på jensen-beds.com 
där du kan hitta rätt modell som bäst matchar dina behov. 
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Vändbara madrasser
De vändbara madrasserna representerar 
instegsnivån i Supreme-kollektionen. De 
passar i din befintliga sängram och ger skön 
sömnkomfort trots att de bara består av en 
resårbotten och en bäddmadrass. 

Ramsängar
Vi har ett stort sortiment av ramsängar och tillbehör. 
Ramsängen har en stadig bottenram och går därför 
både att använda i befintliga sängramar eller som en 
fristående säng genom att montera våra sängben.  
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Vi presenterar stolt de senaste resultaten av vår långa 
tradition inom sängtillverkning. Jensen Supreme Collection 
präglas av kvalitet och hållbarhet i allt från design till 
material och produktionsmetoder. Alla sängtyper finns 
som enkel- och dubbelsängar.

The Supreme Collection. The Supreme Collection.

The Supreme 
Collection. 

Kontinentalsängar
Våra kontinentalsängar är byggda med tre madrass-
lager, vilket bidrar till en fantastisk sömnkomfort och 
kvalitet. Dubbelsängar kan beställas med individuell 
fasthet för varje sida av sängen.

Ställbara sängar
Våra ställbara sängar ger en ny nivå av flexibilitet och 
sömnkomfort. De ger dig möjligheten att både ändra 
madrassens stöd och att justera sängen till din favorit-
position när du läser eller tittar på TV. 

De flesta av våra sängar kan beställas med ställbar funktionalitet. 
Se nästa uppslag för mer information. 
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De flesta av våra sängar kan beställas med 
ställbar funktionalitet genom antingen 
introduktionsnivån Jensen Dream eller den 
mer lyxiga Jensen Aqtive II. Om du lider av 
återkommande kroppssmärtor är den här 
typen av säng ett särskilt bra val, men vem 
som helst kan dra fördel av ställbarheten. 
Genom livet förändras våra kroppar, vilket 
gör det till en stor fördel att kunna justera 
hur din säng ger stöd för att passa ditt 
nuvarande behov. Med bara ett knapptryck 
kan du sänka eller höja sängen från båda 
ändarna. 

Den ställbara sängen öppnar också upp för 
nya användningsområden. Till exempel kan 
du läsa eller se på TV med en komfort som 
är på en annan nivå. 

Våra ställbara sängar.

The Supreme Collection.

Steglös justering upp och ned av 
huvudänden individuellt, eller för 
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.

Aqtive II har även:

F U N K T I O N E R :

Jensen Dream
Det här är introduktionsmodellen i vårt ställbara sortiment. 
Jensen Dream har alla funktioner du behöver för att enkelt 
anpassa sängen till din kropps behov just för stunden. 
Samtidigt kan du justera den för bekväm läsning eller frukost 
på sängen. Teknologin bygger på ett steglöst system som 
antingen kan placeras i en sängram eller fästas på ben.  
I botten ligger en vändbar Jensenmadrass. 

Jensen Dream finns som alternativ för Diplomat. 

Justera sängens position med 
röststyrning.

Ladda ned appen för att 
enkelt hitta och spara din 
favoritposition.

Två sängar kan parallellkopplas 
och styras synkroniserat med en 
fjärrkontroll.

Minnesfunktion för lagring av 
din favoritposition.

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

Ev. någon bild som man ser det ställbara mer.
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Jensen Aqtive II
Teknologin inuti den här eleganta sängen döljs av den 
textilklädda ramen. Det gör att den ser precis ut som en 
kontinentalsäng när den inte används. Jensen Aqtive II har ett 
dubbelfjädrande fjädersystem både i den vändbara madrassen 
och i botten. Det extra fjädersystemet bidrar med ännu bättre 
stabilitet och komfort jämfört med Jensen Dream. 

Jensen Aqtive II finns som alternativ för sängarna Supreme, Prestige, 
Ambassadör och Diplomat. 

Ställbarheten ger dig 
också friheten att 

använda din säng till 
fler saker än att sova, 

till exempel att läsa 
eller se på TV. 

The Supreme Collection. The Supreme Collection.
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Jensen Supreme Epic representerar det allra bästa inom 
innovation och hantverk. Sängen är designad för att stå 
ut och kombinerar ett unikt formspråk med material och 
teknik som tar sömnkomforten till en ny nivå. 

Bara genom sin höjd visar den här sängen sina kvaliteter, 
där tre madrasser ger plats för fler lager av fjädring. 

Vårt mest avancerade fjädersystem Aloy® 3.0 tillsammans 
med Jensen® Original Zone System ger den perfekta 
balansen mellan stöd och mjukhet. Upplevelsen förstärks 
ytterligare genom Jensen Exact Comfort Adjustment, som 
låter dig finjustera madrassens fasthet med ett enkelt 
knapptryck.

Supreme Epic

The Supreme Collection.
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The Supreme Collection.

Jensen Supreme Epic är ren design och kvalitet. Det 
exklusiva och patenterade fjädersystemet Jensen Aloy® 
3.0 skapar tillsammans med ett extra lager pocketfjädrar 
och Jensen® Original Zone System en helt unik nivå av 
komfort, noga designad för människokroppen.

Jensen Exact Comfort Adjustment ingår som standard och 
ger dig möjligheten att kontinuerligt anpassa madrassens 
fasthet, vilket bidrar till en förbättrad sömnkvalitet över tid. 
Våra kroppar förändras genom livet och vi upplever även 
perioder av tillfällig smärta på grund av allt från träning till 
fysiskt eller monotont arbete. Med bara en knapptryckning 
kan du justera madrassens fasthet för att matcha din 
kropps behov så att du vaknar upp helt utvilad.

Jensen Supreme Epic är skandinavisk design rakt igenom. 
Den finns i många färger och med flera specialdesignade 
tillbehör. Tygerna är av ull – ett elegant och mjukt material 
som är naturligt hållbart och flamskyddande.

Jensen Supreme Epic finns i 180x200/210 eller 210x210 cm.  
Sängen har hel liggyta, utan skarvar.  
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1. Jensen StarRose med 
 Innergetic® Sonocore Latex 

2. Aloy® 3.0 Pocket 16 cm med  
 Jensen® Original Zone System

3. Innergetic® Latex 3 cm 

4. Jensen Reflect Pocket 7 cm

5. Jensen Support Pocket 12,5 cm

6. Jensen Cellex XS 1,5 cm

7.   Jensen Exact Comfort Adjustment

Teknisk fakta:

 

F A K T A :

Fasthet: 

Mjuk, medium, fast eller extra fast sömnkomfort. 

 1

 2

 3

 4

 5

 7

 6

Modell:

Kontinental

The Supreme Collection. The Supreme Collection.

Färger:

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

Våra kontinentalsängar har 
hela liggytor, utan hårda 
kanter i mitten. Du kan 
välja graden av fasthet för 
madrassen individuellt för 
varje sida av sängen. 
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Jensen Supreme är en lyxig hyllning till vårt arv. Med en 
trygg grund i det innovativa hantverk som varit vårt signum 
sedan 1947 har vi skapat en säng som inte bara är känd 
för sin sömnkomfort utan också prisad för sin design. 
Paletten är inspirerad av den norska naturen och varje färg 

finns i en kombination av tyger. Ett enfärgat för sängramen 
och gaveln, samt antingen ett rosmönster eller ett vanligt 
tyg på den vändbara madrassen. Textilierna av ull har 
specialdesignats för Jensen Supreme och kommer från 
den ledande norska producenten Innvik.

Jensen Supreme

The Supreme Collection.
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Under den vackra ytan är Jensen Supreme utrustad med 
fjädersystemet Aloy® 3.0, som ger ett exakt stöd anpassat 
efter din kropp för en utmärkt sömnkvalitet. 
Flexibiliteten ger dig också möjligheten att uppgradera 

sängen med justerbar funktionalitet genom den 
motoriserade sängramen Jensen Aqtive II. 
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Du kan också välja att lägga till justerbar funktionalitet genom 
den motoriserade sängramen Jensen Aqtive II. Det låter dig 
höja eller sänka din Jensen Supreme från båda ändarna för 
att anpassa sömnkomforten eller förvandla den till en favorit-
plats för att läsa eller titta på TV.

Jensen Supreme finns i alla standardstorlekar och kan även måttbeställas. 
Samtliga kontinentalmodeller har hel liggyta, utan skarvar.  

Jensen Supreme innehåller vår mest avancerade teknik. 
Det exklusiva och patenterade fjädersystemet Jensen 
Aloy® 3.0, tillsammans med ett extra lager pocketfjädrar, 
Jensen® Original Zone System och stretchtyger i alla 
sovytor. Tillsammans representerar de det allra bästa 
inom sömnkomfort och begränsar behovet av att vakna 
under natten.  
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1. Jensen StarRose med Innergetic®

 Sonocore Latex

2. Aloy® 3.0 Pocket 16 cm med 
 Jensen® Original Zone System

3. Innergetic® Latex 3 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

Teknisk fakta:

F A K T A :

Fasthet: 

Mjuk, medium, fast eller extra fast sömnkomfort. 

 1

 2

 3

 4

 5

Modell:

Vändbar Ramsäng   

Kontinental Aqtive II

The Supreme Collection. The Supreme Collection.

Färger:

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

Våra kontinentalsängar har 
hela liggytor, utan hårda kanter 
i mitten. Du kan välja graden av 
fasthet för madrassen individuellt 
för varje sida av sängen. 
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Jensen Prestige är tillverkad med särskild omsorg för 
miljön. De exklusiva möbeltextilierna från Beaulieu är 
både återvunna och återvinningsbara. Sängens hållbara 
kvaliteter betonas ytterligare av den moderna och enkla 
designen. 

På insidan ger Jensen Prestige skön sömnkomfort med 
Aloy® 2.1 Spring System, Jensen® Original Zone System 
och dubbel fjädring. Kvaliteten på materialen och den 
innovativa tekniken gör den här sängen till en upplevelse 
utöver det vanliga med ett stöd som anpassar sig efter 
din kropp.

Jensen Prestige
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Sömnkomforten i Jensen Prestige är centrerad kring 
Jensen® Original Zone System med Jensen Aloy® 2.1 
Pocket Spring System (14 cm). Detta ger en extra mjuk och 
lång axelzon som ger stor flexibilitet och gott om utrymme 
för dina axlar. Jensen Aloy® 2.1 har även inbyggt stöd för 
nedre delen av ryggen. Sömnkomforten kan förbättras 
ytterligare genom att lägga till Jensen Exact Comfort 
Adjustment eller fullt justerbar funktionalitet genom den 
motoriserade sängramen Jensen Aqtive II.

Jensen Prestige har ett exklusivt utseende som kan 
kombineras med flera specialdesignade tillbehör. Beställ 
din säng tillsammans med tyger, ben, sänggavel och 
sängbord för att göra ditt sovrum komplett. 

Jensen Prestige finns i alla standardstorlekar och kan även måttbeställas. 
Samtliga kontinentalmodeller har hel liggyta, utan skarvar.  

The Supreme Collection.
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1. Jensen Sleep III

2. Aloy® 2.1 Pocket 14 cm med 
 Jensen® Original Zone System

3. Cellex XS 4 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

Teknisk fakta:

F A K T A :

Fasthet: 

Mjuk, medium, fast eller extra fast sömnkomfort. 

 1

 2

 3

 4

5

The Supreme Collection. The Supreme Collection.

Modell:

Vändbar Ramsäng    

Kontinental Aqtive II

Våra kontinentalsängar har hela liggytor, 
utan hårda kanter i mitten. Du kan 
välja graden av fasthet för madrassen 
individuellt för varje sida av sängen. 

Färger:

Nature 429 Nature 439
(sänggavel)

Light grey 427 Light grey 437
(sänggavel)

Dark grey 426

Anthracite 425

Green 428Dark grey 436 
(sänggavel)

Anthracite 435
(sänggavel)

Green 438 
(sänggavel)
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Jensen Ambassadör är en av våra mest ikoniska och 
populära sängar. Och det är inte svårt att förstå varför. 
Prestandan hos Aloy® 2.1 Spring System tillsammans 
med Jensen® Original Zone System gör denna säng 
till ett utmärkt val för alla som vill ha förstklassig sömn-
komfort till ett överkomligt pris.

Den eleganta designen förstärks av det vackra textil-
arbetet. Åtta färger finns tillgängliga, från fyllig velourblå 
till ljus velourbeige. Fyra av tygerna är återvunna och 
återvinningsbara.

Jensen Ambassadör

The Supreme Collection.
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The Supreme Collection. The Supreme Collection.
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Jensen Ambassadör stödjer och anpassar sig efter din kropp 
genom fjädersystemet Aloy® 2.1 (12,5 cm). Den extra mjuka 
och långa axelzonen ger stor flexibilitet och gott om utrymme 
för dina axlar. Fjädersystemet har även inbyggt stöd för nedre 
delen av ryggen. Sängen kan beställas som vändbar madrass, 
ramsäng, kontinentalsäng eller med ställbar funktionalitet 
genom den lyxiga motoriserade ramen Aqtive II.

Jensen Ambassadör finns i alla standardstorlekar och kan även måttbeställas. 
Samtliga kontinentalmodeller har hel liggyta, utan skarvar.  

The Supreme Collection.



43
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1. Jensen Sleep II

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

3. Cellex XS 3 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

Teknisk fakta:

F A K T A :

Fasthet: 

Mjuk, medium, fast eller extra fast sömnkomfort. 

Modell:

Vändbar Ramsäng    

Kontinental Aqtive II

 1

 2

  3

 4

 5

Våra kontinentalsängar har hela liggytor, 
utan hårda kanter i mitten. Du kan 
välja graden av fasthet för madrassen 
individuellt för varje sida av sängen. 

Färger:

Anthracite 481 Grey 482 Beige 483 Blue 484

Velour beige 
366

Velour grey 
168

Velour mole 
167

Velour blue 
369
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Det här är introduktionsmodellen i Supremekollektionen 
och representerar basnivån för Jensens högklassiga 
sömnkomfort. Även om Jensen Diplomat är enklare 
jämfört med de andra modellerna i kollektionen har den 
alla de kvaliteter som behövs för en god natts sömn, 
exempelvis Jensen® Original Zone System.

Sängen är tillverkad med samma höga krav på kvalitet 
som alla Jensensängar. Det är särskilt märkbart att den 
här sängen är resultatet av passion och hantverk när du 
synar detaljerna.

Jensen Diplomat
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Jensen Diplomat är utrustad med Jensen® Original Zone 
System. Den har även Jensen Sense Pocket Spring 
System med inbyggt stöd för nedre delen av ryggen som 
tillsammans med det integrerade Jensen Reflect Pocket 
bidrar till en sömnkomfort som avlastar din kropp och hjälper 
dig sova gott genom hela natten. 

Jensen Diplomat kan beställas som vändbar madrass, 
ramsäng, kontinentalsäng eller som ställbar i kombination 
med den motoriserade sängramen Jensen Dream. 

Jensen Ambassadör finns i alla standardstorlekar och kan även måttbeställas. 
Samtliga kontinentalmodeller har hel liggyta, utan skarvar.  

Jensen Diplomat

The Supreme Collection.
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 1

 2

  3

 4

  5

The Supreme Collection. The Supreme Collection.

1. Jensen Sleep I

2. Jensen Sense Pocket 2.0 
 (12,5 cm) med Jensen® Original 
 Zone System

3. Cellex XS 3 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

Technical facts:

F A K T A :

Fasthet: 

Mjuk, medium, fast eller extra fast sömnkomfort. 

Våra kontinentalsängar har hela liggytor, 
utan hårda kanter i mitten. Du kan 
välja graden av fasthet för madrassen 
individuellt för varje sida av sängen. 

Modell:

Vändbar Ramsäng 

Kontinental Aqtive II 

Dream

Färger:

Anthracite 476 Grey 477 Petrol 478 Green 479
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Rätt bäddmadrass gör en god natts sömn 
ännu bättre. Den ska kännas mjuk och 
omslutande – utan att upplevas som varm 
eller fuktig. Materialen i våra bäddmadrasser 
är noga utvalda och kompletterar den fina 
designen med ökad stretch och mjukhet. 
Tillsammans med Jensens patenterade 
zonsystem tillåts din skuldra och höft sjunka 
ner i madrassen och ger en sömnkomfort 
som hjälper dig att vakna helt utvilad.

Våra bäddmadrasser. 

Jensen Sleep I / II / III
Jensen Sleep I har Cellex XS-fyllning medan Jensen Sleep II ger ökad 
sömnkomfort genom Cellex XO. Den lyxiga Jensen Sleep III har Innergetic® 
latexfyllning. Bakterier och dammkvalster ogillar latex, vilket resulterar i ett 
renare och hälsosammare sängklimat. Jensen Sleep-madrasser har en slät 
sida och en räfflad sida. De flesta tycker att den räfflade sidan är mjukare 
och den släta sidan fastare. Designen är inspirerad av naturen och har ett 
mönster av björklöv. Höjd: 8 cm / 9 cm / 9 cm

Alla våra bäddmadrasser 
är Svanenmärkta.

Madrassöverdraget kan 
separeras, tas av och 
tvättas.
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Jensen TempSmart™
Den här innovativa bäddmadrassen har ett termoregleringssystem som aktivt 
balanserar de temperaturförändringar som kan störa din sömn. Tekniken består 
av miljontals mikrokapslar som ständigt anpassar sig till din huds klimat genom 
att absorbera, lagra och släppa ut överskottsvärme efter behov. På så sätt håller 
mikrokapslarna dig inom din komfortzon, med bättre sömnkvalitet som resultat. 
Höjd: 9 cm

Jensen StarRose
Madrassöverdraget är tillverkat av en blandning av material som ger en 
fantastiskt mjuk känsla. Cairo är en högkvalitativ viskos för den allra bästa 
fukttransporten och värmeregleringen. Den kombineras med kashmir – en 
naturlig ullfiber med samma reglerande egenskaper, invävd i det översta lagret. 
Det här ger Jensen StarRose en exklusiv look och känsla. Egenskaperna gör 
att tyget känns fantastiskt bekvämt mot din kropp och ger en härligt lyxig 
upplevelse. Höjd: 10 cm

Split Topper
Denna bäddmadrass är utvecklad speciellt för ställbara sängar. Den täcker 
hela ytan och så att det inte blir något mellanrum mellan dig och din partner. 
Den övre delen av Split Topper är delad, vilket gör att du kan höja eller sänka 
huvudänden på din säng utan att störa din partner. Fotändan är precis som 
en vanlig bäddmadrass. Split Topper finns till Sleep I/II/III, TempSmart™ och 
StarRose. Höjd: 8-9 cm

The Supreme Collection. The Supreme Collection.
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Detaljerna är 
viktiga för oss. 
De små sakerna 
som tillsammans 
skapar en bättre 
helhet. 

Anpassad av dig. 
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Anpassad 
av dig. 

Detaljerna är viktiga för oss. De små sakerna som 
tillsammans skapar en bättre helhet. Därför lägger vi 
mycket tid och energi på att utveckla våra tillbehör 
och accessoarer – och sortimentet har vuxit rejält de 
senaste åren. 

Vi erbjuder ett komplett utbud av ben, gavlar, bord och 
bänkar som matchar våra sängar. Tillbehören finns till 
alla våra sängar med tyger som matchar sängarnas 
färg och textur. Allt för att skapa en unik helhet. 

Anpassad av dig. Anpassad av dig. 
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Din kudde spelar en avgörande roll för din sömnkvalitet. 
Den ska passa för din nacke och fylla utrymmet mellan axlar 
och huvud. Den ska varken vara för hög eller för låg, utan 
låta nacken hålla sig i linje med din ryggrad. En kudde som 
passar din kropp och sovställning kompletterar sängen och 
bidrar till ännu bättre sömnkvalitet.

Kudden gör 
upplevelsen komplett. 

Anpassad av dig. 

Jensen TempSmart™ Pillow 
Den här kudden har en temperaturreglerande funktion som konstant 
anpassar sig efter hudens klimat genom att absorbera, lagra och frigöra 
överflödig värme. Den håller dig hela tiden inom din komfortzon med 
bättre sömnkvalitet som resultat. 
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Med en bäddmadrass av hög kvalitet i din säng sover du bättre. 
För att hålla den ren och fin samt undvika slitage rekommenderar 
vi att du även använder ett bäddmadrasskydd. Det hindrar att 
det samlas smuts, damm och fukt samtidigt som det ger dig 
förstklassig sömnkomfort. 

Bäddmadrasskydd. 

Jensen SoftProtect madrasskydd. 
Jensen SoftProtect madrasskydd är enkel att applicera och använda. 
Ytan är avtorkningsbar och du kan även smidigt ta av skyddet från 
madrassen och maskintvätta. 

Materialet är tunt och flexibelt med en yta som specialbehandlats för att 
motstå väta. Madrasskyddet släpper trots sina fuktavvisande egenskaper 
ändå igenom luft och ger bra ventilation. SoftProtect är mjuk och behaglig, 
med stretch i textilen så att skyddet formar sig efter bäddmadrassen. Det 
ger både en bra sömnkomfort och skydd över hela madrassens yta.

Vattenavvisande BAYGARD® WRS 
Jensen SoftProtect innehåller BAYGARD® WRS som består av särskilda 
polymerer och säkerställer en hög och beständig vattenavvisande effekt. 
BAYGARD® WRS innehåller inga skadliga ämnen som tungmetaller eller 
formaldehyd.

Passar Jensens bäddmadrasser perfekt och finns även till 
Split Topper bäddmadrass. Tyget av 100% bomullsatin i en 
väldigt hög kvalitet ger en mjuk och silkeslen känsla mot 
huden. Tvättbar i 60°C. Jensen SoftSheet är märkt med 
EU-blomman och Oeko-Tex®. 

Jensen SoftSheet.

Jensen TempSmart™ Protect
Den här teknologin skyddar bäddmadrassen samtidigt 
som den förbättrar din sömnkvalitet. Det sker genom 
att balansera de temperatursvängningar som annars 
orsakar orolig sömn. TempSmart™ Protect anpassar sig 
efter hudens klimat genom att absorbera, lagra och frige 
överflödig kroppsvärme efter behov.

Anpassad av dig. Anpassad av dig. 
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1. Epic Gavel. H 160 cm. D 7 cm. mittpanel, sidopaneler 4 cm. B 180 – 290 cm.   2. Diva Gavel. H 130 cm. D 12 cm. B 120-210 cm.   3. Ceres Gavel. H 95 cm. D 10 cm. 
B 90-210 cm.   4. Ceres Plus Gavel. H 125 cm. D 13 cm. B 90-210 cm.   5. Ceres Floor Gavel. H 105 cm. D 7,5 cm. B 120-210 cm.   6. Ceres Decor Gavel. H 125 cm. 
D 110 cm. B 120-210 cm.   7. Fenix Portrait Headboard. H 120 cm. D 5 cm. B 120-250 cm.   8. Adjustable Back Headboard. H 112.5 cm. D 12 cm. B 120-210 cm.   
9. Fenix Landscape Gavel. H 75 cm. D 5 cm. B 200-260 cm.   10. Cozy Gavel. H 132 cm + 5 cm kant. D 16 cm. B 160-250 cm + 2x5 cm kant.

Komplettera din säng med en snygg gavel. Våra sänggavlar 
finns i olika utföranden, från klassisk till modern design för att 
du ska hitta något som passar din inredningsstil. 

Våra gavlar.

Customized by you. 

Besök jensen-beds.com för 
fullständig information.

1. 2.
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10.9.
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Flying optics-
benen ger 

intrycket av att 
sängen svävar 

ovanför golvet.

Våra sängben.

1. Aluminium Ben. Runda. H 14 eller 23 cm.   2. Runda Smala. Ek, björk, vitlaserad, svart stål, stål eller mässing. H 14 eller 18 cm.   3. Mistral. Oljad ek, svart eller vitlaserad. 
H 14 cm.   4. Stödben (x2). Två par behövs för en dubbelsäng. H 14, 18 eller 23-29 cm.   5. Eicon. Oljad ek, svart eller vitlaserad. H 14 eller 18 cm.   6. Triangle. Mässing, 
blankpolerad aluminium, pulverlackad svart aluminium, polerad svart aluminium eller polerad aluminium. H 14 cm.   7. Quadrangular. Oljad ek, svart eller vitlaserad. H 14 
eller 23 cm.   8. Flying optics. Svart pulverlacket stål. H 14 cm. Finns till sängar i storl 80-90 cm samt 160-180 cm. Passar inte till ställbara sängar.    

Du kan anpassa din Jensensäng med sängben i flera olika 
modeller och material. Det ger dig möjligheten att få din 
säng att passa perfekt med inredningen i sovrummet.

Besök jensen-beds.com för 
fullständig information.

4.

6.

1. 2.

8.

7.5.

3.

Anpassad av dig. 
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Charon 
sängbord har ett 
dolt förvarings-

utrymme.

1. Add-on Floor Sängbord. Skiva i massivt trä. Oljad ek, svart ek, vitlaserad eller björk. Pulverlackade svarta stålben. H 58 cm. Bord: 38x38 cm.   2. Add-on Sängbord.  
Fästs på sängen. Massiv träskiva i oljad ek, svart ek, vitlaserad eller björk. Pulverlackad svart stålbas. Justerbar höjd, +/- 15 cm. Bord: 38x30 cm.   3. Charon Sängbord. 
Med svarta ben och en bordsskiva i ek, vitlaserad eller svart. H 62 cm. D 35 cm. B 39 cm.    4. Plania Sängbord. Med en låda. Oljad ek, svart eller vitlaserad. H 65,3 cm. 
D 40 cm. B 40 cm.   5. Eicon Sängbord. Bordsskiva i massivt trä. Ek, vitlaserad eller svart. Låda med soft close-funktion. Läderdetaljer och praktiskt invändigt fäste för 
laddningskabel. H 62 cm. D 34,8 cm. B 39 cm.   6. Eicon Tall Sängbord. H 72,5 cm. D 40 cm. W 45 cm.   7. Eicon Wall Sängbord. Kan fästas på väggen eller Supreme 
Sänggavel. H 72,5 cm. D 40 cm. B 45 cm. 

Available finishes:  Ek Svart VitlaseradBjörk

Sängbordet är både en möbel och en praktisk avlastningsyta 
för allt du vill ha nära till hands utan att behöva lämna din säng. 
Våra sängbord är utrustade med smarta funktioner, som den 
gömda förvaringen i Charon. 

Våra sängbord.

1. 2. 3.

6. 7.

4.

5.

Anpassad av dig. Anpassad av dig. 
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Våra sängbänkar och förvaringar. 

1. Sit-on Sittbänk. Solid träskiva i oljad ek, svart, vitlaserad eller björk. Svarta pulverlackade stål-
ben. H 44 cm. B 118 cm.   2. Add-on Tray. Solid träskiva i ek, svart, vitlaserad eller björk. Vikbara 
ben i pulverlackat svart stål. H 25 cm. D 38 cm. B 60 cm.   3. Add-on Pocket. Förvaringsficka 
som fästs på sängen. Finns i alla Jensens tyger. 33x66 cm.   4. Saturn Sittbänk. Exklusiv tyg-
klädd sittbänk med förvaringsutrymme. H 31,5 cm (exklusive ben). D 38 cm. B 150 cm.

3.1.

4.

1. 2.

1. Add-on Bordslampa. Hög bordslampa med justerbar 
aluminiumskärm och laddplatta för mobila enheter. Svart 
pulverlackat stål. H 60 cm.   2. Add-on Sänglampa. Fästs 
på sängen. Svart pulverlackat stål.

Våra lampor. Besök jensen-beds.com för 
fullständig information.

Anpassad av dig. 

2.
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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.

Anpassad av dig. 
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jensen-beds.com/se

Hilding Anders Sweden AB

Box 57, 281 21 Hässleholm

Tel: +46 451 388 900

E-mail: order.se@hildinganders.com

fb.com/jensenbeds

pinterest.com/jensenbeds

@jensenbeds_official  

linkedin.com/company/jensen-beds
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