
Den lindegrønne fargen er svært vakker, og anses å ha en beroligende effekt. Nå har den flyttet 
inn på soverommet som en del av den nye Jensen Supreme Collection. Sengen har også blitt 
oppgradert med et helt nytt, fleksibelt fjærsystem, for å gi en mest mulig balansert og harmonisk 
søvn.

Natur, liv, balanse og friskhet. Ingen annen farge er så forbundet med helse og harmoni som den 
grønne. Og ingenting påvirker interiørtrendene våre så mye akkurat nå som naturen. 

Når den bestselgende Jensen Supreme Collection nå lanserer i ny versjon, er Fairy green, den 
nye, lindegrønne fargen, en del av oppgraderingen. Forholdet til skog, fjell og natur har vært 
toneangivende for alt fra utforming, tekstiler og tilbehør til den beroligende, nye fargen. 

Supreme lanserer også med Aloy® 2.0, et helt nytt fjærsystem som tilpasser seg til din liggestilling 
og vektfordeling. Dette gjør hele overflaten svært behagelig, ettersom de fastere sonene gir deg 
støtte, samtidig som de mykere sonene lar deg synke enda lenger ned i madrassen. Med Aloy® 
2.0 får du en ekstra myk skuldersone som minimerer trykk og press når du ligger på siden. 

En annen iøynefallende nyhet er Jensen Nordic Seamless – sømløs både på innsiden og utsiden. 
Med denne tekstilløsningen dekker stoffet hele rammen, uten at det blir synlige sømmer. 

JENSEN SUPREME
Priseksempel: 58.380,- for Jensen Supreme Kontinental seng inkl. overmadrass og ben.
Alle Jensens senger og madrasser designes og produseres i Norge.

OM JENSEN SENGER – HILDING ANDERS NORWAY
Jensen er en av Skandinavias ledende sengeleverandører madrassprodusenter. Fabrikken ligger i 
Svelvik, i Vestfold. Her designes, utvikles og produseres Jensens senger. Menneskene som lager 
madrassene / sengene er årsaken til at Jensen etter hvert har blitt et begrep og et kjent merkeva-
re både i og utenfor Norden. Jensen senger er en del av Hilding Anders familien. Hilding Anders 
er den ledende sengeprodusent i Europa og Asia. Gruppen ble etablert i 1939 og har hovedkon-
tor i Malmø, Sverige. Hilding Anders Group aktiv i over 40 land med mer enn 7,000 ansatte og 
et netto salg på 917 million EUR i 2014. Gjennom en rekke velrennomerte merkevarer og egne 
varekonsepter, tilbyr Hilding Anders senger og madrasser for alle behov.
Jensen og Hilding Anders jobber hver dag for å gi verden en god natts søvn og sikter mot å bli 
en verdensledende produsent av sengeløsninger.

NÅ KOMMER 
DET GRØNNE TIL 

SOVEROMMET!
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Fairy Green, den vakre, nye fargen 

på Supreme Collection fra Jensen. 

Tekstilene dekker hele rammen uten at 

det blir synlige sømmer. 


