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Slimme indeling

MET EEN SLIMME KUNSTGREEP HEEFT EURA MOBIL DE NIEUWE INTEGRA 700 HB 
AAN EXTRA RUIMTE EN WOONCOMFORT GEHOLPEN.

Raumbad. Deze grote sanitaire ruimte meet in 
de lengte 1,50 meter en strekt zich uit over de 
gehele breedte van de integraal. Het houten 
wastafelmeubel bevat een compacte wasbak 
(35 x 26 centimeter) van kunststof en staat 
naast het bed. Daarnaast, aan de kant van de 
bestuurder, staat de douchecabine; deze heeft 
een uitneembare houten vlonder en twee af-
voerputjes. De waterdamp verdwijnt door een 
dakluik naar buiten.
Het chique en ruime toiletgedeelte met houten 
meubilair en een draaibaar cassettetoilet be-
vindt zich aan de kant van de bijrijder. Al met 
al is de sanitaire ruimte opmerkelijk groot en 
door schuifdeuren af te scheiden van het bed 
erachter en de woonruimte voorin.

“Het 
pronkstuk 
van deze 
camper is 
de grote 
badkamer" 

D
e 700 HB is met een totale lengte van 
7,15 meter de kortste uitvoering van 
de fraaie integraalcampers van Eura 
Mobil. Hij heeft een basisprijs van  

€ 117.500. Om zoveel mogelijk ruimte te 
creëren in deze relatief korte integraal zijn de 
ingenieurs van de Duitse fabrikant met een 
bijzondere vondst gekomen.
Allereerst plaatsten ze het tweepersoonsbed 
dwars achterin, wat nog niets bijzonders is. 
Om zowel makkelijk in bed te kunnen stappen 
als om de hoogte van de van beide zijden te 
beladen garage onder het bed variabel te ma-
ken, kun je het bed handmatig 36 centimeter 
omhoog laten komen dan wel laten zakken.
Het pronkstuk van de nieuwe I 700 HB 
staat echter vóór het bed: het zogenoemde 

RUIME KEUKEN
Het middendeel van de camper biedt plaats 
aan een groot keukenblok (100 x 61/93 cen-
timeter). Daarin zien we drie naast elkaar 
geplaatste gaspitten met elektrische ontsteking 
en een grote ronde spoelbak (38 centimeter 
doorsnede) met een hoge kraan met uittrek-
bare handdouche.
De zelfsluitende keukenlades bieden plaats aan 
keukengerei en levensmiddelen, de elektrisch 
neerlaatbare glazenkast herbergt een espresso- 
apparaat. Een oven, evenals een manshoge 
koelkast van 160 liter en een afzuigkap zijn 
standaard in deze camperkeuken.
De grote met leer beklede zitgroep is uiterst 
uitnodigend. Hij bestaat uit een comfortabele 
L-vormige zitbank en een bank in de lengte-
richting tegenover een grote en in alle rich-
tingen verschuifbare tafel. De zitgroep wordt 
gecompleteerd door de draaibare voorstoelen. 
Het handmatig bedienbare hefbed is bestemd 
voor twee mensen. De breedte van 150 centi-
meter is acceptabel, de lengte is met 185 centi-
meter wat krap.
De hoogglans meubeloppervlakken die er-
uitzien alsof ze van edelhout zijn, geven het 
interieur een elegant en duurzaam aanzien. 
Chromen lijsten op de bovenkastjes, het mat-
bruin van de meubels en de crèmekleurige ta-
fel en aanrecht zorgen voor een fraai contrast.
De standaarduitvoering van de Eura Mobil 

past bij de klasse van deze nieuwkomer. Hij is 
gebouwd op basis van een Fiat Ducato Maxi 
met een verlaagd Al-Ko-chassis, en heeft 
versterkte voorasvering en een 130 pk-motor. 
Warmwaterverwarming van Alde en 27 con-
vectoren zorgen voor een aangename binnen-
temperatuur. De verwarmbare dubbele bodem 
van deze 4,5 ton zware camper biedt plaats aan 
de watertanks en zorgt voor extra bergruimte.

HOGER SEGMENT
Centrale vergrendeling met afstandsbedie-
ning voor de toegangsdeur en een handige 
verduistering voor de panoramische voorruit 
zijn standaard, evenals de tweede deur voor de 
garage, een dakluik van Heki en de sfeerver-
lichting in de woonruimte.
Eura Mobil levert de I 700 HB standaard met 
airbags voor de bestuurder en de bijrijder, 
een antiblokkeersysteem (ABS), elektronische 
stabiliteitscontrole (ESP) met Traction Plus, Hill 
Holder en Hill Descent Control, ledkoplam-
pen en elektrische ramen. De kwaliteit van de 
houtvrije opbouw past bij het hogere markt-
segment. Het dak, de wanden en de vloer zijn 
van dubbelzijdige, hagelbestendige en rotvrije 
vezelversterkte kunststof sandwich. Eura Mobil 
maakt ook de voor- en achterkant van vezel-
versterkte kunststof sandwich en kwalitatief 
hoogwaardige ramen in kozijnen zijn even-
eens standaard.
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Tekortkoming: de cassetteschacht van het toilet sluit 
niet helemaal af (linksboven).
 
De uitrusting, met onder meer warmwaterverwar-
ming van Alde is op en top (rechtsboven).

De waterinstallatie is gemonteerd in de verwarmbare 
dubbele bodem (middenlinks).

Het vuile en het schone water kun je via dezelfde 
klep aftappen (middenrechts).

De garage is van twee kanten belaadbaar 
(linksonder). 

Aan ruimte geen gebrek in het 150 centimeter brede 
hefbed, noch in de grote zitgroep (rechtsonder).

Testredacteur Juan Gamero
Critici die beweren dat er in de camperbranche niets nieuws 
meer wordt bedacht, zijn door Eura Mobil de mond gesnoerd met 
het slimme en plaatsbesparende ruimteconcept van de Integra 
700 HB. Deze integraal is niet alleen bijzonder mooi en stijlvol, 
goed uitgerust en prima afgewerkt, hij biedt door zijn vóór het 
bed geplaatste Raumbad ook veel ruimte. En dat ondanks zijn 
voor een integraal betrekkelijk compacte afmetingen. Bovendien 
munt hij uit door een verwarmbare dubbele bodem, een winter-
bestendige waterinstallatie, een van twee kanten belaadbare 
garage en het standaard bijgeleverde hefbed.

CONCLUSIE

TECHNISCHE GEGEVENS

Basisvoertuig: Fiat Ducato 2.3 MultiJet turbodie-
sel met verlaagd Al-Ko-chassis, handgeschakelde 
zesversnellingsbak, voorwielaandrijving
Maten en gewichten: 
(lxbxh) 715 x 232 x 292 cm, wielbasis 404 cm, 
max. toelaatbaar totaalgewicht 4.500 kg
Bedden: hefbed 185 x 150 cm, bed achterin  
210 x 140 cm
Vulhoeveelheden: schoon-/vuilwatertank 
150/100 l, gas 2x 11 kg
Standaarduitrusting (samenvatting): versterkte 
voorasvering, airbags voor de bestuurder en de 
bijrijder, ABS, ESP, Traction Plus, Hill Holder, Hill 
Descent Control, elektrische ramen, centrale 
vergrendeling toegangsdeur, brede toegangsdeur, 
ramen in kozijnen, houtvrije opbouw, dak van 
vezelversterkte kunststof sandwich, bodem van 
vezelversterkte kunststof sandwich, wanden 
van aluminium sandwich, Alde warmwaterver-
warming, koelkast 160 l, front en achterkant 
van vezelversterkte kunststof sandwich, oven, 
sfeerverlichting, verwarmbare dubbele bodem, 
bed achterin is in hoogte verstelbaar, garage van 
twee kanten belaadbaar
Opties: volledige luchtvering met automatisch 
levelsysteem, buitendouche, vloerverwarming 
stuurcabine, luifel 5 m (prijzen opties nog niet 
bekend).
Verbruik: 11,9 l/100 km

Basisprijs: € 117.500

Je kunt het dwars geplaatste tweepersoonsbed 
achterin 36 centimeter omhoog of omlaag draaien 
(boven).  
 
Vanbinnen: slim ingedeeld en stijlvol (midden).  

De achterkant ziet er modern uit (onder). 
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Graag iets meer ruimte voor de onderschriften op pagina 4. Witregels tussen de bovenste drie bijschriften


