
JENSEN EXACT 
COMFORT ADJUSTMENT
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ERINOMAINEN NUKKUMISMUKAVUUS 
ON JENSENIN INNOVAATIOIDEN 
TÄRKEIN VAIKUTIN.
Jensenin tuotteet on valmistettu tarjoamaan vartalolle 

optimaalinen tuki ja varmistamaan mahdollisimman hyvä  

ja levollinen uni.
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EXACT COMFORT ADJUSTMENT -TOIMINTO 
TARJOAA ENTISTÄ SUUREMMAN MUKAVUUDEN 

JA HYVINVOINNIN.
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Avain laadukkaaseen lepoon on Jensenin vyöhykejärjestelmä. 

Järjestelmä tukee selkää kun taas hartiavyöhyke on pehmeä, 

jolloin nukkumiskokemuksesta tulee täysin uudenlainen. 

Periaate, johon vyöhykejärjestelmä perustuu, on yhtä itsestään 

selvä kuin luonnollinen. Useimmat ihmiset ovat leveämpiä 

lantion ja hartioiden kohdalta, ja vyötärön kohta puolestaan 

on painavin ja yleensä kapeampi. Koska patjan pitää tukea 

vartaloa, se on jaettu vyöhykkeisiin, jotka antavat tasaisemman 

ja mukavamman tuen hartioille ja lantiolle, jotka painuvat 

syvemmälle patjaan. Samalla vyötärö saa paremman tuen.
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VUODE 

LASKEE

-
VUODE 

NOUSEE

=
VUODE ON 

VAAKATASOSSA

VOIT SÄÄTÄÄ CONTINENTAL- JA NORDIC-VUOTEEN 
KOVUUTTA VAIN PAINAMALLA PAINIKETTA.

Patjan kovuus on yksi valinnoista, joka pitää tehdä ostettaessa 

Jensen-vuode. Useimmat jousemme ovat saatavina eri kovuuksilla, 

pehmeästä erittäin kovaan. Kovuus määritellään pituuden, painon 

ja halutun mukavuustason perusteella. 

 

Exact Comfort Adjusment -toiminto mahdollistaa Continental- ja 

Nordic-vuoteen säätämisen pehmeämmäksi tai kovemmaksi 

vain painikkeen painalluksella. Voit säätää vuoteen tarjoamaa 

mukavuutta ja tukea joka päivä kulloisenkin tarpeesi mukaan!

UUDELLA JENSEN EXACT COMFORT 
ADJUSTMENT -SOVELLUKSELLA 
VOIT HELPOSTI SÄÄTÄÄ VUOTEEN 
KOVUUDEN.
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SELÄLLÄÄN NUKKUVAT
Vuoteen laskeminen Exact Comfort Adjustment -toimintoa 

käyttämällä lisää mukavuutta useimmille selällään nukkuville. 

Muille vuoteen nostaminen voi olla mukavampaa.
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KYLJELLÄÄN NUKKUVAT
Jos sänky tuntuu liian kovalta, patjaa voi laskea lantion alueelta 

yhdellä napsautuksella. Jos sänky tuntuu liian pehmeältä, sitä voi 

nostaa. Jos nukut kyljelläsi, asiantuntijamme suosittelevat, että 

teet vähäisiä säätöjä mahdollisten selkäkipujen välttämiseksi.
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VATSALLAAN NUKKUVAT
Vatsallaan nukkuminen voi rasittaa ristiselkää. Exact Comfort 

Adjustment -toiminnolla voit vähentää rasitusta nostamalla 

vuodetta. Vuoteen laskemista ei suositella, koska ristiselkään 

kohdistuva rasitus todennäköisesti lisääntyy tällöin.
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OIKEA NUKKUMISASENTO 
Jotta nukkuisit yösi hyvin ja koko vartalo saisi hyvän levon, 

asiantuntijamme suosittelevat, että nukut selälläsi tai kyljelläsi. 

Normaalisti vatsallaan nukkuvat, jotka haluavat vaihtaa 

nukkumisasentoaan, voivat opetella nukkumaan kyljellään tai 

selällään. 

Siihen voi mennä jonkin verran aikaa, mutta kun totut uuteen 

nukkumisasentoon, huomaat nukkuvasi hyvin ja hyödyt myös 

enemmän vuoteessa vietetystä ajasta.



HILDING ANDERS NORWAY AS
Suunniteltu nukkumismukavuutta ajatellen

Osa HILDING ANDERS -konsernia 

Box 19, N-3061 Svelvik, Norja   

Puh: +47 33 78 49 50   Faksi: +47 33 78 49 69   

S-posti: info.no@hildinganders.com

www.jensen-beds.com

fb.com/jensenbeds

pinterest.com/jensenbeds

@jensenbeds_official 


