
Den vackra lindblomsgröna färgen som anses ha en lugnande effekt har nu flyttat in i våra 
sovrum och syns på Jensen Supreme Collection. Sängen som även har uppgraderats 
med ett helt nytt, flexibelt fjädersystem.

NYHETER FÖR SUPREME COLLECTION
Natur, liv, balans och fräschör. Ingen annan färg är så förknippad med harmoni och hälsa 
som just den gröna. Och inget annat har större inverkan på våra inredningstrender just nu 
än naturen. 

Grönt är det vi vill omge oss med till vardags och inte minst i sovrummet. Färgen anses ha 
en lugnande effekt och bidrar till en mer balanserad och harmonisk sömn. 

När den bästsäljande Jensen Supreme Collection nu lanseras i ny tappning är även ulltexti-
liernas nya lindblomsgröna färgutförande, Fairy Green, en del av produktens uppgradering. 
Relationen till skog, fjäll och natur har varit tongivande för utformning, textiler och tillbehör 
– och inte minst – för den nya kulören. 

Förutom det nya lindblomsgröna lanseras Supreme med ett helt nytt flexibelt fjädersystem 
– Aloy 2.0 – som anpassar sig efter din liggställning och viktfördelning. Detta ger en stor 
ytmjukhet i hela madrassen eftersom de fastare zonerna ger dig stöd när din kropp sjunker 
allt djupare ner i madrassen. Med Aloy 2.0 får du en extra mjuk skulderzon vilket minimerar 
tryck och press när du ligger på sidan. 

En annan för ögat snygg nyhet är Jensen Nordic Seamless, där textilierna täcker hela 
ramen och det blir inga synliga sömmar.

JENSEN SUPREME FAIRY GREEN TRIANGLE BEN I MÄSSING
Prisexempel: 70 540 kr för Jensen Supreme Collection, modell Optima BM, 180x200 inkl. 
mässingsben och sänggavel. Alla Jensens sängar och madrasser formges och tillverkas i 
Norge.
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För ytterligare information vänligen kontakta:

Emilia Brandt, PerPR, 08-400 255 19, emilia@perpr.se eller

Nina Stordalen, Marketing Manager, Hilding Anders Norway AS

Email: nina.stordalen@hildinganders.com Direkt: +47 33784946 Mobile: +47 99615668

www.jensen.no   Bilder finns att ladda ner på perpr.se.

JENSEN 
PRESSRELEASE 
OKTOBER 2015

Vackert lindblomsgrönt syns som nyhet 

på Supreme Collection från Jensen.

Textilerna täcker hela ramen och det 

blir inga synliga sömmar.
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i hela madrassen eftersom de fastare zonerna ger dig stöd när din kropp sjunker allt djupare ner i 
madrassen. Med Aloy 2.0 får du en extra mjuk skulderzon vilket minimerar tryck och press när du 
ligger på sidan. En annan för ögat snygg nyhet är Jensen Nordic Seamless, där textilierna täcker 
hela ramen och det blir inga synliga sömmar.

JENSEN SUPREME FAIRY GREEN TRIANGLE BEN I MÄSSING
Prisexempel: 70 540 kr för Jensen Supreme Collection, modell Optima BM, 180x200 inkl. 
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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.
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