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Hvor godt sover du egentlig?
Kjenner du til den fantastiske følelsen av å våkne i en
god seng med kroppen utvilt og hodet fulladet? Nå
lanseres Jensen Majestic Collection – en kolleksjon
senger inspirert av naturen og utviklet for å sikre en
optimal søvnopplevelse.
Jensen Majestic Collection kombinerer fantastisk liggekomfort, naturinspirerte materialer og tidløse tekstiler. I
Norge er vi omringet av frodig og majestetisk natur. Vi er
friluftsmennesker som ofte søker naturen når vi ønsker å
koble av. Med deilige tekstiler og naturlige nyanser, ønsker
Jensen å bringe den samme følelsen inn på soverommet.
Kolleksjonen fås i nyanser av grått, blått og natur – nyanser
som kan hjelpe deg å finne roen i en hektisk hverdag.
Alle sengene er designet og produsert i Norge, og
representerer det ypperste innen skandinavisk design.
Sengene i Jensen Majestic Collection er ikke bare
vakre møbler, men også en investering i helsen din.
Søvn er en avgjørende faktor for at vi skal kunne yte
maksimalt og nyte livet.
– Vi har utviklet Jensen Nova, Jensen Opal, Jensen
Carat og Jensen Majestic – senger som passer enhver
kropp, uavhengig av vekt, høyde, fasong og foretrukket
liggestilling. Alle sengene i kolleksjonen gir herlig støtte
til kroppens følsomme soner i rygg, hofte, skulder
og nakke – uansett om du behøver et mykt eller fast
underlag, sier Jensens egen fysioterapeut, Ole Myhre.
For dem som kun ønsker det aller beste, har Jensen
utviklet Jensen Majestic. Sengen er designet med
lidenskap og helt uten kompromisser. Som i et orkester,
innlemmer Jensen Majestic nøye utvalgte elementer.
Sengen leveres med luksuriøs ullvelur fra Innvik Sellgren.
Detaljene påvirker totalinntrykket. Derfor tilbyr Jensen
et bredt utvalg tilbehør – ben, hodegavler, nattbord og
ottomaner. Slik kan du forme sengens uttrykk og sørge
for at den passer den stilen du ønsker på ditt soverom.
Priser fra kr 13 999 for en kontinentalseng på 180 x 200
cm inkl. overmadrass og standardben.

For å skape en perfekt helhet, har Jensen utviklet sengegavlen
Majestic Nest. Den har et herlig knappedesign, og to kanter
som skaper en koselig og lun følelse. Gavlen står selvfølgelig i
stil med sengens farge og tekstil.

Jensen Majestic Collection består av seks kvalitetsnivåer. Her vises
Jensen Nova, som finnes i tre kvalitetsnivåer, Basic, Plus og Max.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Malin Lauritzen, PerPR, 92 89 77 17, malin@perpr.no
eller Nina Stordalen, Hilding Anders Norway AS, 33 78 49 46, nina.stordalen@hildinganders.com
Høyoppløste bilder kan lastes ned på perpr.no
Siden 1947 har Jensen produsert senger i Norge med fokus på liggekomfort. Mange banebrytende innovasjoner innen liggekomfort bærer Jensens signatur. At Jensen tilbyr en kombinasjon av tradisjonelt håndverk og de beste materialer og løsninger er velkjent i bransjen. Jensen senger
er en del av Hilding Anders Group, som er ledende sengeprodusent i Europa og Asia. Gruppen ble etablert i 1939 og har hovedkontor i Malmö.
Hilding Anders Group er aktiv i over 65 land, har mer enn 7 000 ansatte og et nettosalg på 917 millioner euro i 2014.

