
Jeanneau 795 cruiser 

Unik information 

 

 

 

Jeanneau 795 er CAD tegnet, med fokus på design og maximal volumen. Det gavner ”bo komfort”. 

Boven er flot og stilfuld, knækket som deler undervandskroget og fribordet, er sat således, at forkøjen er 

usædvanlig stor. Vandsprøjt holdes nede, det gavner også komforten.  

Køjen er over 210 cm. – det er unikt. 

        

Sidde gruppe med ryglæn          Hylder til private ting                       Seng uden ”fod ende”  
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Salonen har et rummeligt dinette arrangement. Vinduerne er ført ned, for at give en følelse af at side 

ude. En stor indbygget hylde, er bygget ind i skroget – den kan lægges ned, hvis man skal bruge pladen 

til at sove. En vigtig detalje er, at man sidder godt, har plads til hovedet over. Bagdøren er vinkelret, det 

gavner pladsen på bagsædet. Afstand mellem rygstøtter er hele 176 cm  

    

God plads på bagsædet           Toilettet er stort, rummeligt og lækkert udført med træ låger 

Prøv at sæt dig på toilettet, der er god plads. Det samme i skabet og    

på hylden.            

          



 

Her er et pantry, med masser af plads og komfort. Gulvet er jævnt og lige, i hele gangen. Skal man ud i 

cockpittet, er det blot at skræve over adskillelsen. Bag trælågerne, er der også træ, og masser af plads. 

Bordpladen er klassens største, det gælder ikke kun længden men også i dybden. En unik detalje er 

hylden bag ved. Den er næsten 25 cm dyb. Bordpladen måler hele 107x58. Afstanden mellem 

bordpladen og sofa arrangementet, er ligeledes helt unik, der er god cirkulation. Afstanden mellem 

vinduerne er hele 205 cm, takket være CAD design 

 

 

 

 

 

 



 

Førepladsen er rummelig og komfortabel. Gulvet er i niveau med gangen, ingen snuble kant. Hele pulten 

er i sort infarvet gealcoat, som matcher elegant op mod det hvide. Man og så valgt at kruder det med 

træ forneden og i siden. Der er plads til selv store kortplotter, for dem som ænsjer det.  

 

 



    

Den store u-sofa kan nemt transformeres om til solseng (eller seng, hvis der er kaleche på) 

Her er det tidligere store stativ, erstattet af et stærkt bord, støtte ben – det er meget plads besparende. 

Du kan nemt sidde 4 personer og koble af i sofaen og nyde den nemme cirkualtion 

      

Cirkulation rundt i båden, er vigtig. Det skal være nemt. I salonen, er gangen i gulvet i ET niveau. Den 

treledet skydedør, har en åbning på næsten en meter. Ønsker man en stor og åben båd, så kan man det. 

Med kaleche har man masser af plads, indendørs. Uden sidder på, er det et solsejl. 



 

Cirkulation rundt i båden og på fordæk, skal være nemt og sikkert. Her er et stort og bredt ringdæk, med 

hele 24 cm bredde. Søgelænderet er konkavt, monteret på siden – det øger komforten og sikkerheden. 

Ude styring, er fantastisk sikkert og nemt i havne manøvre eller ved fiskeri. Lyt til dem som har prøvet 

det. 



            

Praktisk ombord stigning på det store badeplatforme, med søgeænder. De er tilmed flush monteret, for 

at undgå snuble kant. 

Ægte teak er ikke kun stilfuldt, men også mindre glat i regnvejr.  

 

Flere Jeanneau både sejler nord for polarcirklen – bruges som flydende sommerhus…. 

 

Relax – if you can…. 

 

 

 

 


