
Jeanneau 695 cruiser 
Unikke detaljer 

 

ENJOY JEANNEAU – RELAX – IF YOU CAN 

 

 

Designeren bag 695 har brugt avanceret teknolog med CAD programmer. Ikke kun 
designet har været i fokus, det har rummelighed også. Udformningen af forskibet 
skaber rent faktisk klassens mest rummelige forkahyt. Tager man indvendige mål i 
salonen, har man ligeledes mest rummelighed. 
Cirkulation rundt i båden er også unik, selv gangen i salonen har en fin bredde på hele 
59 cm. 
 

   

Agter har du mulighed soldæk (køje hvis der er kaleche) eller u-sofa. Her er et 
stort ”metal stel” ikke længere fundament for soldæk. Det er et smart rummeligt bord, 
der klarer den del. 
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Længden i forkøjen er på 196 cm. I ”fodenden” er den uden sengegavl.  
 

                  

Skydedøren er ikke kun tre-delt, men har en åbning på hele 90 cm. Så cockpit og salon 
er en stor social zone. Skydedøren er vinkelret og det give god komfort på bagsædet, 
også til hovedet. 

                                

Du kan naturligvis vælge at sidde, som du vil. Sovepladsen er helt speciel med en 
længde på 170 cm. At køjen er bygget ”ind” i skroget giver også en fin bredde. En 
rummelig hylde findes under vinduet. 
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Opbevaringsrum findes der mange af. 8 stk. og dertil kommer skabe.  
 

  

Et niveau – fra førerplads til pantry. Ingen snublemuligheder. Man skal kun lige 
over ”trinet” til cockpittet.  
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Førerpladsen har ægte indfarvet sort gealcoat og rummer plads til en stor 
kortplotter. Under ratten brydes gelgoaten med træ, som også ses på siden ved 
gearboksen.  
En anden smart detalje er, at gulvet er i niveau med gangen. Ingen snublekant.  
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Flush monteret badeplatforme med ægte Mulighed for soldæk på forskibet.    
teak sikrer, at man ikke snubler.              
  

 

         

Cirkulation frem og tilbage er let via Kaleche giver masser af plads eller en ekstra  
den brede gang.  opredning.  
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Pantryet er bredt og dybt med en tillægshylde bygget ind i ”skroget”. Gulvet er helt 
plant ud til døren. Dybden er på hele 58 cm. Det er næsten som derhjemme.  
Hylden bag ved er hele 22 cm dyb. Mulighed for spritprimus. Køleskab er bag ved. 
KLASSEN STØRSTE. 
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Udestyring så turen mellem pælene bliver noget nemmere eller når man er på tur alene. 
Se lige det brede ringdæk (23 cm) med konkavt søgelænder. 
Det gør cirkulation op på fordækket komfortabelt. KLASSENS BEDSTE 
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Skitsetegning af båden med opredningsmuligheder. 
 

 

Denne Jeanneau 695 sejler i ILULISSAT, nord for polarcirklen. Bruges som flydende 
sommerhus. 
Jeanneau 695 Cruiser med F115 og Edition pakke koster fra kr. 353.000,- 
Jeanneau er testet i Testfakta – se fart og forbrug. 


