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Interaktiva vyer 360°
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Registrera dig också för vårt nyhetsbrev så att du  
inte missar några nyheter!

Anmäld till patent – försprång genom innovation! 
Patentanmälningar beror på modell och land.

WWW.MALIBU-MOTORHOMES.COM

https://www.malibu-motorhomes.com/
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Redan de första Malibu-modellerna som Carthago grundaren Karl-Heinz Schuler 

lanserade år 1979 höll högsta kvalitetsnivå. Fram till idag märker man det här 

ursprunget i våra helintegrerade och halvintegrerade husbilar, lika mycket som 

decennier av erfarenhet i premiumsegmentet. Med märkets typiska kvalitetse-

genskaper och ett unikt garanterat mervärde skapar den nya GENERTIONEN M  

av Malibu husbilar mer än någonsin förr standarder i toppskiktet – alltid med 

kravet att vara de bästa husbilarna i klassen för att kunna ge dig ditt livs bästa 

semesterögonblick.

Carthago City i Aulendorf i Oberschwaben 

MED BÄSTA URSPRUNG OCH FOKUS PÅ KVALITET

FÖ
R
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AG
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Letar du efter något speciellt? Då är en Malibu husbil exakt det rätta! Bakom 

varje Malibu står nämligen ett innovativt, ägardrivet företag med 40 års erfaren-

het. Stig in och upplev kvalitet! Det som redan är det första intrycket, blir hela 

tiden tydligare ju mer noggrant du tittar: så många genomtänkta detaljer, så 

mycket mer av det som gör resor avkopplande. Exempelvis dubbelgolvskällaren 

med enormt lastutrymme som är unikt i det här segmentet, karosskonstruktion 

av yppersta klass med elegant rundning av tak/sidovägg eller kvalitetssnickerier 

ihopsatta med skruvar och tappar. Vi investerar mer know-how, tid och arbete än 

andra för att erbjuda mer värde av allt. Mer funktioner, mer komfort, mer förva-

ring, mer trivsel. Det lovar vi! 

MALIBU – MÄRKET MED ETT ÄKTA MERVÄRDE

Komfort-Plus-modellen Malibu I 490 LE
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MALIBU-KVALITET ÖVERTYGAR! 
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”Trots förhållandevis klas-
sisk planlösning kan Malibu 

T 490 LE övertyga med några 
skickliga detaljer. Det börjar 
med den träfria karosstruk-
turen och det isolerat dub-

belgolvet. Här finns inte bara 
frostsäker plats för färsk- och 

avlopptank utan det finns 
även extra förvaring.”

Camping, 04/2020 
(presentation: Malibu I 460 LE)

”Härligt kompakt,  
bra utrustning,  

rimligt pris.”
AutoBild Reisemobil, 06/2020 

(redogörelse körning: Malibu I 500 QB)

”XXL Malibu körs lekande lätt och överty-
gar med smarta lösningar för att utnyttja 

utrymmet på bästa möjliga sätt.”

AutoBild Reisemobil, 06/2020 (redogörelse 
körning: Malibu I 500 QB)

”Vindrutan som går långt 
ner ger en mycket bra  
översikt. […] Fönstren  

i förarhytten och förva-
ringsluckorna har behagligt 

stort utförande.”

”De gedigna gångjärns-
beslagen på skåpsluckor-

na var helt opåverkade 
av långtidsanvändning-

en. […] Badrummet 
övertygar med en inte-
grerad duschkabin som 
är stor nog för bekväm 

användning. […] Storle-
ken på cykelgaraget är en 

dröm.”

promobil, 06/2020 (långtidstest:  
Malibu T 430 LE)

”Malibu I 460 erbjuder med sitt 
medelstora format är en sund 

kompromiss mellan familjevänligt 
utrymme och körvänlig behändighet.”

Camping, 04/2020 
(presentation: Malibu I 460 LE)

Reisemobil International, 02/2020  
(provkörning: Malibu T 490 LE)

”Bortsett från detta var de flesta 
förare överens om att Malibu var en av 
de tystaste husbilar som de någonsin 

hade kört.”

promobil, 06/2020 
(långtidstest: Malibu T 430 LE)
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227 cm

667 - 750 cm

294 cm

666 - 745 cm

227 cm

294 cm

MODELLURVAL HELINTEGRERADE OCH HALVINTEGRERADE

Mått (L x B x H)

Sovplatser (standard/tillval)

Sittplatser med 3-punktsbälte (standard/tillval)

Garage, invändig höjd 

Vikt körklart skick från

Lastförmåga upp till

M
OD
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R

Helintegrerade (I)

Halvintegrerade (T)



667 cm 671 cm

200/190 x 85 cm

195 x 160 cm

210 x 147 / 136 cm

695 cm

195 x 160 cm

195 x 160 cm

200/190 x 85 cm

195 x 160 cm

699 cm

200/195 x 85 cm

7

Malibu I 410 DB Malibu T 410 DB

Kombibadrum

671 x 227 x 294 cm  666 x 227 x 294 cm

4/5 2/4

4/5*

Stort skotergarage, 120 cm

2 945 kg 2 855 kg

1 265 kg 1 355 kg

Malibu I 441 LE

Vario-svängbadrum

667 x 227 x 294 cm

4/4 

4/4

Stort skotergarage, 120 cm

2 955 kg

1 255 kg

Malibu I 430 LE Malibu T 430 LE

Kombibadrum

695 x 227 x 294 cm 690 x 227 x 294 cm

4/5 2/3

4/4

Stort skotergarage, 120 cm

3 005 kg 2 905 kg

1 205 kg 1 305 kg

Malibu I 440 LE Malibu T 440 LE

Kompaktbadrum

699 x 227 x 294 cm

4/5 2/4

4/4

Stort skotergarage, 120 cm

3 065 kg 2 985 kg

1 145 kg 1 225 kg

Kompaktklass med korta fordonslängder, praktiska även inom viktklassen 3,5 t



750 cm
725 cm

195 x 160 cm

195 x 145 cm

195 x 160 cm

200/195 x 85 cm

195 x 160 cm

204/195 x 85 cm

195 x 160 cm

195 x 145 cm
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699 cm
748 cm

Malibu I 440 QB Malibu T 440 QB

Kompaktbadrum

699 x 227 x 294 cm

4/5 2/4 

4/4

Cykelgarage, 112 cm/124 cm**

3 065 kg 2 985 kg

1 145 kg 1 225 kg

Malibu I 460 LE Malibu T 460 LE

Kombibadrum

725 x 227 x 294 cm 720 x 227 x 294 cm

4/5 2/4

4/5*

Stort skotergarage, 120 cm

3 055 kg 2 975 kg

1 155 kg 1 235 kg

Malibu I 490 LE Malibu T 490 LE

Komfortbadrum

750 x 227 x 294 cm 745 x 227 x 294 cm

4/5 2/4

4/5*

Stort skotergarage, 120 cm

3 085 kg 3 015 kg

1 125 kg 1 195 kg

Malibu I 500 QB Malibu T 500 QB

Komfortbadrum

748 x 227 x 294 cm 743 x 227 x 294 cm

4/5 2/4

4/5*

Cykelgarage, 112 cm/124 cm**

3 085 kg 3 015 kg

1 125 kg 1 195 kg

* 5:e sittplats med 2-punktsbälte

M
OD

EL
LE

R

Komfort-Plus-klassen, maximal komfort utanför viktklassen 3,5 t

** med tillval elcykel-garage
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MALIBU HELINTEGRERAD: FASCINERANDE TOPPSKIKT 
Panoramautsikt utöver det vanliga och dessutom en enastående rumskänsla! Generös  
boendemiljö och bekvämt åtkomlig nedsänkbar säng har du i drömrummet på hjul. Hos  
Malibu Kompaktmodeller ligger fokus på korta fordonslängder och låg vikt, vid  
Komfort-Plus-modellerna på maximala krav på plats och resekomfort. 
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Mycket plats finns i den omtycka modellen med enkelsängar på längden I 490 LE. Soffbordet kan vridas och skjutas i två riktningar med fotpedal så att alla sittplatser integreras optimalt (designen Lissabon). 
Som tillval finns plats bakom sidosätet för en 32” LED-TV med Quick-up-system.
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Generös soffgrupp i Malibu I 460 LE. Som tillval är sittgrupp bäddbar (designen Paris, med tillval ej nedsänkbar säng, istället överskåp runt om i förarhytten).
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30°

2,77 m

 Dubbelgolvskällare med enormt uppvärmt lastutrymme. Åtkomligt via stora lastluckor. 
Invändig åtkomst via flera stora luckor i bodelsgolvet.

HÖJDPUNKTERNA I DET HELINTEGRERADE TOPPSKIKTET
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 Extra låg, bekväm förarhyttsdörr.  Tanklock bränsle infällt i sidoväggen.

 Ergonomisk, framåtlutande instrumentbräda för att se körbanan extra tidigt och djupt nerdragen panoramavindruta. Bäst i test för sikt på vägbanan efter bara 2,77 m. Dessutom lägre luftmotstånd, bränsleförbrukning och 
vindljud tack vare den tredimensionellt formade lutande fronten. 
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195 x 160 cm

 Ett viktigt argument för den yppersta klassen av helintegrerade är den nedsänkbara sängen med extra stort bäddmått på  
195 x 160 cm, man går bekvämt upp i sängen utan stege via sidosätet, mycket stadig i nedsänkt läge.

 Monitorn till backkameran är bländfritt placerad så att man 
alltid har översikt (tillval).

Styrkor Malibu helintegrerad:

•  Ergonomisk, framåtlutande instrumentbräda för att se 
körbanan redan efter 2,77 m. Bäst i test!

•  Tredimensionellt formad och lutande front, mindre  
luftmotstånd, bränsleförbrukning och vindljud

•  Instrumentbräda med läder, praktiskt sideboard plus  
förberedd för integrerad monitor för backkamera

•   Isolerad plisségardin fram som solskydd, insynsskydd och 
mörkläggning

•  Tanklock bränsle infällt i sidoväggen

•  Förarhyttsdörrar med extra lågt insteg

Fördelar bodel:

•  Extra stor nedsänkbar säng, bekvämt att lägga sig i

•  L-sittgrupp med utdragbart skoskåp med skohållarsystem 
integrerat i sittbänkssockeln

•  Dämpad LED-belysning och LED-arbetsbelysning kan styras 
separat

•  Mycket förvaring genom överskåp runt om över sittgruppen

•  Den uppvärmda dubbelgolvskällaren ger golvvärmeseffekt

•  Tillval 32” LED-TV med Quick-up-system bakom sidosätet  
(I 490 LE, 500 QB)
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 Isolerad plisségardin fram som solskydd, insynsskydd och 
mörkläggning. Bikakestrukturen i plissén isolerar dessutom 
bodelen mot värme och kyla.
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MALIBU HALVINTEGRERAD: DYNAMISKA OCH LÄTTMANÖVRERADE
De är som flotta kupébilar bland husbilarna! Originalförarhytten är smal och dynamisk och ger 
dem en touch av sportighet med den flotta takdelen. Hos Malibu Kompaktmodeller ligger fokus 
på korta fordonslängder och låg vikt, vid Komfort-Plus-modellerna på maximala krav på plats 
och resekomfort.
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360°I det stora överskåpen runt om i förarhytten finns mycket förvaring. Soffbordet kan vridas och skjutas i två riktningar med fotpedal så att alla sittplatser integreras optimalt (T 460 LE, designen Ancona 21). 
Som tillval är sittgruppen bäddbar.
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HÖJDPUNKTER FÖR DE HALVINTEGRERADE
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 One level-bodelsgolv genomgående och utan nivåskillnader från  
förarhytt in i bakre delen.

 Dubbelgolvskällare med enormt uppvärmt lastutrymme. Åtkomligt via 
stora lastluckor. Invändig åtkomst via flera stora luckor i bodelsgolvet.

 De vridbara komfortstolarna för förare och passagerare med stoppade 
armstöd har inredningens tyg och smälter in perfekt i interiören.

 Integrering av förarhytten i bodelen, stor L-sittgrupp med sidositt-
bänk.

 Den flacka profilen på takförbin-
delsen optimerar aerodynamiken och 
tillför de halvintegrerade en känsla 
av sportighet. De båda förarhytts-
dörrarna gör det enklare att kliva in i 
förarhytten.
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32"

203/177,5 x 100 cm

Styrkor Malibu halvintegrerad:

•  Flack profil på takluckan för optimal aerodynamik

•  Två dörrar på förarhytten för att kliva in enkelt i förarhytten

•  Stora överskåp runt om i förarhytt, bodel och sovrum med 
mycket förvaringsutrymme

•  Trivsam stämning genom takbaldakin med integrerad, 
indirekt belysning

•  One-Level-bodelsgolv genomgående utan nivåskillnader

•  Enorm förvaring i dubbelgolvskällaren, åtkomlig utifrån och 
inifrån 

Fördelar bo:

•  Generös L-sittgrupp med sidosittbänk och utdragbart  
skoskåp med skohållarsystem

•  Stort soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med 
fristående bordspelare

•  Tillval: Nedsänkbar säng, elstyrd, stor bäddyta, ståhöjd 
under sängen i boläge 184 cm (ej T 430 LE)

•  Dämpad LED-belysning och LED-arbetsbelysning kan styras 
separat

•  Den uppvärmda dubbelgolvskällaren ger golvvärmeseffekt
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 Tillval: Nedsänkbar säng, elstyrd, stor bäddyta, ståhöjd under sängen i boläge 184 cm (ej T 430 LE).

 Takbaldakin med integrerad indirekt belysning för trivsam 
stämning (med tillval takfönster Skyview designhimmel och 
indirekt belysning).

 Tillval i T 430 LE går det att välja ett elegant integrerat  
TV-skåp med 32” LED-TV (alternativ: tillval 24” LED-TV).
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(I 441 LE, I/T 430 LE)

 Här finns mycket förvaring, intelligenta detaljer, hög kvalitet på utrustning och hantverk, plus sex stora lådor 
med delade fronter för ökad bekvämlighet.

SIDOKÖK – PERFEKT FÖR KORT FORDONSLÄNG

KÖ
K 
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 T

Sidoköket sparar plats och passar perfekt för korta fordonslängder. Den lättskötta väggbeklädnaden  
i högglans creme kompletterar Malibu-designen perfekt.
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Fördelar sidokök: 

•  Sparar plats, gör det perfekt för korta  
fordonslängder 

•  Stor förvaringsvolym genom sex djupa  
kökslådor

•  133 l Slimtower-kylskåp med separat 12 l 
frysfack och dörröppning på båda sidor på 
bekväm höjd

•  Bekväma lådor med automatisk  
softclose-stängning

•  De rullagrade kökslådorna öppnas och stängs 
enkelt

•  Extra avlastningsyta genom att man hänger in 
diskhoövertäckningen i väggfästet

•  Arbetsyta utan nivåskillnader genom infälld 
rund diskho

•  3 spislågor med borttagbart gjutet galler och 
glasbotten

•  Väggbeklädnad i högglans creme, enkelt  
rengöring och skötsel

•  Tillval: Gasolugn med grillfunktion i kökets 
underskåp

133 l Slimtower-kylskåp med dörröppning på båda sidor är  
placerat på bekväm höjd bredvid sidoköket.

 Dubbelt praktisk: Den delade diskhoövertäckningen fungerar inte bara 
som extra avlastningsyta. Tack vare väggfästet kan den även användas 
som skärbräda.

 De rymliga överskåpen i köket övertygar som alla Malibu-snickerier 
med kvalitetsmetallhandtag och -gångjärn och kvalitetsutförandet med 
hopsättning med skruvar och tappar.

KÖ
K 

I o
ch

 T
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VINKELKÖK OCH KOMFORTVINKELKÖK – UNDER AV UTRYMME
(Vinkelkök: I/T 410 DB, 440 LE, 440 QB, 460 LE; Komfortvinkelkök: I/T 490 LE, 500 QB)

 De sex lådorna har automatisk 
soft-close-stängning, mjukt och 
tyst precis som hemma. Den 
översta av lådan har dessutom en 
bestickinsats.

Som i ett mästerkockskök. I komfortvinkelköket finns inte bara enorm förvaring och arbetsyta, 
utan avgränsas också elegant från bodelen genom en köksbänk (I/T 490 LE, 500 QB).
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 Tillval: Kaffekapselbryggare  
inkl. utdragssystem i de rymliga 
överskåpen. 

 Dubbelt praktisk: Den delade 
diskhoövertäckning är både 
avlastningsyta och skärbräda.
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Fördelar vinkelkök/komfortvin-
kelkök:

•  Extra stora arbetsytor

•  Extra avlastningsyta genom att 
man hänger in diskhoövertäck-
ningen i väggfästet

•  Slimtower-kylskåp 133 l resp.  
153 l (I/T 490 LE, 500 QB) med 
frysfack 12 l resp. 29 l med 
dörröppning på båda sidor på 
bekväm höjd

•  Mycket förvaring tack vare sex 
djupa, rullagrade kökslådor med 
softclose-stängning

•  3-spislågor med delad glasöver-
täckning och borttagbart gjutet 
galler

•  Dämpad belysning i golvsockeln  
i köksdelen

•  Tillval: Gasolugn med grillfunk-
tion (ej I/T 440 QB, 440 LE)

133 l Slimtower-kylskåp med dörröppning på båda sidor är 
placerat mittemot köket på bekväm höjd. För modellerna 
 I/T 490 LE och 500 QB finns till och med plats för ett 
153-l-kylskåp.

KÖ
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Vinkelkök med sex stora lådor, 3 spislågor med gjutet galler och infälld rund diskho 
(I/T 410 DB, 440 LE, 440 QB, 460 LE).
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Mycket badrum på litet utrymme: Vario-svängbadrummet är genomtänkt och innovativt. Tack vare en avancerad vridbar vägg skapas i en handomvändning ett 
rymligt dusch- eller tvätt- och toalettrum. Tvättrumsdörren fungerar samtidigt som rumsavgränsare mot bodelen (I 441 LE). Fördelar Vario-svängbadrum:  

•   Smart hantering av utrymmet 
ger plats och bekvämlighet med 
kort fordonslängd: generös 
duschkabin, många praktiska 
hyllor, stort badrumsskåp 

•  Stor spegel med ljus bakifrån

•  Generös, avgränsningsbar dusch, 
tvättrummet förblir torrt när 
man duschar

•  Badrumsgolvet med duschkar, 
två avlopp och jämn golvöver-
gång med One-Level

•  Massiv badrumsdörr fungerar 
samtidigt som rumsavgränsare 
mot bodelen och skapar då ett 
insynsskyddat omklädningsrum

•  Mycket ljus och ventilation  
i badrummet med taklucka 
Mini-Heki

VARIO-SVÄNGBADRUM – KOMFORT PÅ MINSTA UTRYMME
(I 441 LE)

BA
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 Vi vet hur viktigt det är med 
förvaring! Också i badrummet ger 
Malibu alltid mer, t.ex. i det stora 
underskåpet med tvättställ.

 Helt avgränsningsbar rund 
duschkabin. Tvättrummet förblir 
på så vis garanterat torrt.

 Så smart men finns ändå inte 
överallt – uttaget i badrummet.I kombibadrummet finns allt: avgränsningsbar rund duschkabin, 

spegelskåp, handfat med underskåp och många hyllor. Fördelar kombibadrum: 
•   Handfatet med svängd form 

accentuerar den optiska rums-
uppdelningen i tvätt-, toalett- 
och duschdel  

•  Rund duschkabin med rundade 
skjutdörrar 

•  Rymligt spegelskåp med hyllor 
och förvaring

•  Stort handfat med underskåp

•  Duschgolv med duschkar och två 
separata avlopp

•  Mycket ljus och ventilation  
i badrummet med taklucka 
Mini-Heki med handduksstång

•  Förvaringsfack integrerade  
i duschväggen

•  Extra spegel bredvid  
spegelskåpet

•   Omklädningsrum med fast 

avgränsning mot bodelen genom 

tvättrums- eller träskjutdörr

KOMBIBADRUM – MAXIMAL KOMFORT
(I/T 410 DB, 430 LE, 460 LE)
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Omklädningsrum med 
fast avgränsning

https://t.ex/
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Generös duschdel med en ståhöjd på 198 cm och tröskelfritt 
insteg till dusch.

KOMPAKTBADRUM – 
MED OMKLÄDNINGSRUM
(I/T 440 LE, 440 QB)
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Det separata tvätt- och toalettrummet med vikdörr är utformad 
ergonomiskt och optiskt så att man helt enkelt trivs där.

 Omklädningsrummet i kompaktbadrummet kan avgränsas mot 
bodelen med en träskjutdörr. 

St
åh

öj
d:

 19
8 

cm
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KOMFORTBADRUM –  
MED OMKLÄDNINGSRUM
(I/T 490 LE, 500 QB) Fördelar badrum:  

•  Tvätt-/toalettrum och motställd 
dusch

•  Generös duschkabin med ståhöjd 
på 198 cm och ingång ”One level”

•  Konstant vattenförsörjning med 
modern tryckpumpsteknik

•  Mycket ljus och ventilation  
i badrum och duschkabin tack 
takfönster

•  Insynsskyddat omklädningsrum 
genom skjutdörr resp. tvätt-
rumsdörr med avgränsande 
funktion 

•  I/T 490 LE med massiv träskjut-
dörr för att avgränsa sovrummet 
från omklädningsrummet

•  I/T 500 QB med 3-delad, utdrag-
bar rumsavgränsare och TV-vägg 
som flexibel avgränsning av 
sovrummet från omklädnings-
rummet 

I de belysta spegelskåpen finns inte bara tillräckligt med plats för kosmetika.  
Spegeln gör dessutom att badrummet verkar vara större. 

Omklädningsrummet i komfortbadrummet kan avgränsas med den massiva  
tvättrumsdörren mot bodelen. Dessutom kan sovdelen avgränsas.

I badrummet ligger duschen mitt emot tvätt- och toalettdelen. 
Då får du ännu mera plats och ett stort omklädningsrum.
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200/
195 x 85 cm

+/- 30 cm

 I den separata takhöga garderoben finns plats för 
alla semesterkläderna (I/T 460 LE).

 Tack vare den utdragbara instegstrappan kommer man upp bekvämt i enkelsängarna på längden också  
när den utökade bäddytan används. Tillval: utdragbar komforttrappa med extra djupa och breda trappsteg  
(ej I/T 440 LE).

 Garderoberna är nedsänkta i dubbelgolvet och 
bekvämt åtkomliga uppifrån och framifrån  
(I/T 430 LE, 460 LE och 490 LE).

ENKELSÄNGAR – EXTRA STORA BÄDDMÅTT
(I 441 LE, I/T 430 LE, 440 LE, 460 LE, 490 LE)
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Vid modell I/T 440 LE går det att dra ut enkelsängen på förarsidan med upp till 30 cm.

Utdragbar enkelsäng på längden  
och utdragbar komforttrappa
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200/190 x 85 cm

 Man lägger sig extra bekvämt i enkelsängarna på längden i komfortmodellerna. De uppställbara huvudändarna (modell I/T 440 LE endast på  
passagerarsidan), den uppvärmda och ventilerade ribbotten och 7-zons-kallskumsmadrassen ger hög sovkomfort.
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 I I/T 490 LE skapas tack vare den massiva träskjutdörren ett rymligt 
omklädningsrum. Som tillval kan även skjutdörren med en något smala-
re garderob beställas även för modell I/T 460 LE.

Utökning av bäddytan

Utdragbar trappa



28

195 x 145 cm

+/- 30 cm

 Queensängarna i båda modellerna har generösa bäddmått. I/T 440 QB 
förenar det här med en kort fordonslängd. Här går det att skjuta 
queensängen med 30 cm. På dagen skjuter man tillbaka den och kommer 
då bekvämt åt garderoberna.

QUEENSÄNGAR – REN KOMFORT
(I/T 440 QB, 500 QB)

 I de stora lådorna under 
queensängen finns extra förvaring 
(I/T 440 QB). 
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 Med den 3-delade utdragbara 
rumsavgränsaren och TV-väggen 
kan omklädningsrummet avgrän-
sas flexibelt mot sovrummet och 
TV:n placeras i olika lägen  
(I/T 500 QB).

 Uppfällbar madrass vid 
fotänden för extra bred genom-
gång till badrummet (I/T 500 QB).

Utdragbar queensäng och utdragbar 
rumsdelare och tv-vägg
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210 x 147/136 cm

 Tvärställd säng bak med bäddmått 210 x 147/136 
cm och överskåp runt om (I/T 410 DB).

 Det finns mycket plats  
i garderoben under den bakre 
sängen (I/T 410 DB).

 Takhög garderob 
(I/T 410 DB).

TVÄRSTÄLLD SÄNG BAK – FÖR KORTA FORDONSLÄNGDER
(I/T 410 DB)

Fördelar sovmiljö:

•  Uppvärmd och ventilerad ribbotten för vilsam 
sömn

•  7-zons-kallskumsmadrass ger en utmärkt 
liggkomfort

•  Uppställbara huvudändar vid modeller med 
enkelsängar (I/T 440 LE endast passagerarsi-
da) och queensängsmodell I/T 500 QB 

•  Helintegrerad: klassens största nedsänkbara 
säng med bäddmåttet 195 x 160 cm och 
sitthöjd på 83 cm

•  Takhöga garderober (I/T 410 DB och 460 LE)

•  Överskåp runt om också i bakre delen

•  Sängarna kan skjutas 30 cm, därmed korta 
fordonslängder kombinerat med långa  
bäddytor (I/T 440 LE, 440 QB)

•  Massiv träskjutdörr för att avgränsa sov- 
rummet från bodelen (I/T 490 LE, tillval  
I/T 460 LE)

•  Utdragbar rumsavgränsare och TV-vägg och 
uppfällbar madrass för extra bred genomgång 
(I/T 500 QB)

•  Man lägger sig bekvämt tack vare utdrag- 
bar instegstrappa (enkelsängsmodeller ej  
I/T 440 LE)
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Min stora passion är att utveckla 
idéer fram till att de går  

i produktion. 
Det viktigaste är då att de här 
idéerna alltid ger kunderna en 

äkta fördel. [...] 
Vi vill ha nöjda kunder.

Karl-Heinz Schuler, grundare och innehavare för Carthago-gruppen

MER HUSBIL, MER VÄRDE, MER SEMESTER. 
Malibu helintegrerade och halvintegrerade husbilar har särskilda egenskaper och fördelar som inte 
finns hos någon annan husbil på marknaden. De här mervärdena som är typiska för märket, känner 
och upplever du på varje tur som du gör med din Malibu: med mer funktioner, mer komfort, mer  
förvaring, mer trivsel. Det har alltid varit mervärden vi kan lova! Malibu-modellerna i GENERATION M  
sätter ribban ännu högre i toppskicket!

MERVÄRDEN 

VI LOVAR
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LKarosskonstruktion av yppersta  
klass med elegant rundning  
av tak och sidvägg

Bästa siktkoncept 
för förarhytten (I)

Klassen största
förvaring  

Möbelsnickeri av hög  
kvalitet ihopsatt med  
skruvar och tappar
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KAROSSKONSTRUKTION AV YPPERSTA KLASS 
MED ELEGANT RUNDNING AV TAK OCH SIDVÄGG

 Hopsättning av tak/vägg utan köldbryggor med hellimmad 
balk och med elegant takrundning. Bidrar samtidigt till extra  
styv kaross och sidokrockskydd.

 Hopsättning av sidovägg/golv utan köldbryggor högstabil, 
limmad hopsättningsprofil.

 Skydd mot hagel med glasfiberarmerat tak, ger högsta  
motståndskraft mot miljöpåverkan som hagel och väta.

 Skydd mot stenskott och väta med glasfiberar-
merad golvundersida ger effektivt betydligt mindre 
skador.

 Extra höga skotergarage  och bekväm lastning tack vare extra 
lågt garage.
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6 7 8

Fördelar karosskonstruktion:

•  Håller länge och behåller värdet

•   Komfort året runt tack vare perfekt isolering

•   Högsta körkomfort och -säkerhet tack vare 
mycket stabil kaross

•  Optimalt sidokrockskydd

•  Skydd mot hagel, stenskott och väta

•  10 års täthetsgaranti standard 1

•  Mindre störande ljud vid körning

•  Tanklocket är slätt integrerat (Malibu  
helintegrerad)

•  Reparationsvänlig vid skador

•  Rundning tak/sidovägg för elegant helhets- 
intryck och högsta stabilitet på karosskon-
struktionen

•  Sektionsbyggda delar bakparti och sidokjolar 
lätta att byta vid eventuell skada

•  Karmfönster i bodelen med ökat inbrottsskydd

Malibu karosskonstruktion rättar sig konsekvent efter vad Malibu-förare vill ha, nämligen bekymmersfritt 

resande under lång tid och bibehållet värde på husbilen. Därför satsar vi på långtidskvalitet, det gäller för  

de mycket stabila materialen och den moderna hantverkstekniken. 

Istället för den gängse hopsättning av karossen punktvis med plugg eller skruvar satsar vi på en mycket 

stabil hopsättning utan köldbryggor med limmade balkar resp. PUR-hopsättningsprofiler. En betydande 

skillnad! 

Man lägger märke till den eleganta taktrundningen, tack vare en hellimmad balk är den inte bara utan  

köldbryggor utan bidrar även till extra styv kaross och sidokrockskydd. 

HÅLLBARHET, SKYDD OCH VÄRDEBEVARANDE

 Fönster Seitz S4 med PUR-karm utan  
köldbryggor och dubbla glas.

 Plana sidorutor smälter in harmoniskt  
i sidoväggens design (helintegrerad).

 Omarbetad bakdesign med flytande  
övergång rundning tak/sidovägg, reparations-
vänlig vid skador genom akter i 4 delar.
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MALIBU UPPVÄRMNINGS- OCH KLIMATTEKNIK

 Riktad uppvärmning av förarhytt/bodel
Instrumentbrädan värms upp riktat för att värma 
förarhytten (helintegrerad).

 Dubbelgolvskällare med  
golvvärmeseffekt
Den helisolerade dubbelgolv-
skällaren fördelar värmen jämnt 
över hela golvytan och lagrar den. 
Samtidigt minskar värmelagringen 
gasolförbrukningen och skyddar 
pålitligt tekniken också när det 
är frost.
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Fördelar Malibu uppvärmnings- och klimat- 
teknik:

•  Vinterbonad husbil med komfort hela året

•  Helisolerad dubbelgolvskällare, ger golv- 
värmeseffekt för varma fötter

•  Mycket effektiv isolering tack vare kvalitets- 
isolering med RTM-skum, därmed lägre gasol-
förbrukning

•  Riktad uppvärmning av teknikkomponenter 
skyddar dem mot att frysa

•  Tillval: ALDE vattenburen centralvärme  
(I/T 460 LE, 490 LE, 500 QB)

Trycker du att det är extra viktigt med bra klimat på resan? Då är en Malibu husbil exakt rätt följeslagare! 

Oavsett årstid har du alltid ett riktigt trivsamt klimat i en Malibu. Hur går det till? För det första värmer  

vi riktat upp förarhytten, teknikkomponenterna, förvaringen och kring entrédörren, för det andra cirkulerar 

värmen genom hela dubbelgolvskällaren. Det blir då alltid ett behagligt klimat i hela husbilen – också  

när det är iskallt ute. Omvänt är det trevligt att vara i en Malibu när det är riktigt varmt ute. För det som 

isolerar och värmer på vintern skyddar omvänt mot värme på sommaren.

TRIVSAMT KLIMAT HELA ÅRET I HUSBILEN!

 Extra riktad uppvärmning av köldkänsliga delar
Även vid låga utomhustemperaturer garanterar exempelvis den rikta-
de uppvärmningen av förarhytten, teknikkomponenterna, förvaring-
en och kring entrédörren i bodelen en behaglig trivsam temperatur.

 Malibu golvvärmeseffekt: Värmelagrande dubbelgolv fungerar 
som ”värmedyna” som strålar värme nedifrån mot bodelsgolvet och 
skapar behaglig värme. I en Malibu har du alltid varma fötter.
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DUBBELGOLVSKÄLLARE MED KLASSENS STÖRSTA FÖRVARNING
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Fördelar dubbelgolvskällare:

•  Dubbelgolvskällare med enormt uppvärmd 
lastutrymme, nyttjandehöjd upp till 48 cm

•  Åtkomst utifrån via flera stora luckor

•  Stort centralt genomgående lastutrymme 
(invändig höjd 17 cm) med djup förvaring  
i dubbelgolvskällaren (nyttjandehöjd 39 cm), 
lastas bekvämt också genom entrédörren via 
stor uppställbar lucka i bodelsgolvet

•  Invändig åtkomst via L-sittgrupp (ej modell  
I 441 LE), uppfällbar sidosittbänk, vid  
modellerna I 490 LE, 500 QB öppningsbar

•  Hela dubbelgolvskällaren uppvärmd med  
golvvärmeseffekt

•  LED-belysning i den genomgående  
dubbelgolvskällaren 

I husbilen kan man aldrig ha nog med förvaringsutrym-

me! Tack vare den extra stora dubbelgolvskällaren och 

många lättåtkomliga förvaringsutrymmen finns 

tillräckligt plats i alla Malibu husbilar så att semester-

bagaget packas säkert och ordentligt på nolltid. Skrym-

mande föremål som exempelvis campingmöbler och 

skidor förvaras optimalt i det centrala genomgående  

lastutrymmet. Tack vare LED-belysningen i den  

genomgående dubbelgolvskällaren har man alltid 

översikt över bagaget. 

Med många stora lastluckor lastar man Malibu husbilen 

enkelt och bekvämt utifrån. Med de stora uppställbara 

bodelsgolvluckorna i bo- och köksdelen kommer man 

också bekvämt åt den extra låga förvaringen inifrån. 

Dubbelgolvskällaren fungerar också som värmelagring 

så att lasten skyddas mot frost.
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KLASSENS STÖRSTA FÖRVARING

Gasolbox

Nyttjandehöjd upp till 48 cm

Stor uppvärmd förvaring i dubbelgolvet (nyttjandehöjd upp 

till 48 cm) med centralt genomgående lastutrymme (invändig 

höjd 17 cm)

Enorm golvlucka i bodelsgolvet i entrédelen, lastas bekvämt 

också utifrån med öppen entrédörr, andra golvlucka i bodelen  

i köket (upp till 39 cm nyttjandedjup)

Bekväm lastning i förvaringen i dubbelgolvet på  

passagerarsidan via ytterligare, stor lastlucka. 

Invändig åtkomst via L-sittgruppen (ej modell 441 LE),  

uppfällbar sidosittbänk, vid modellerna 490 LE, 500 QB  

uppfällbar samt via stor lucka i golvet i entrén och köket

Malibu skotergarage

•  Stor invändig höjd, mycket plats för elcyklar, skoter eller  

cyklar. Klarar last upp till 250 kg

•  Bekväm lastning med nedsänkt kant

•   Garagegolv med robust glasfiberarmering förhindrar att  

föremålen glider och skadas

•  Två garagedörrar som standard gör det lättare att lasta  

på båda sidor

•  Med belysning, uppvärmning och frostsäker isolering

•  Förankringsskenor på båda sidor med flexibla lastöglor för 

att säkra och lasta enkelt

Stor extra förvaring i dubbelgolvet med separat lastlucka
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124 cm

Skotergarage upp till 250 kg last

Tillval Malibu 
elcykelgarage  
vid queensängs-
modeller (för mer 
information se 
efterföljande sida) 
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MALIBU ELCYKELGARAGE: STYRHÖJD UPP TILL 124 CM,  
LÅG INSTEGSHÖJD I QUEENSÄNGEN ÖVER GARAGET

Din stora cykel, elcykeln får inte plats i husbilens garage?  

Hos Malibu är det inte något problem. Inte heller med  

queensängmodellerna I/T 440 QB och I/T 500 QB.

Särskilt för kraven för queensängmodellerna har Malibu utvecklat 

en elcykellösning. Helt enkelt genialt – så här fungerar det: Fäll 

upp bakre sängen utifrån med en hand, skjut in tvåhjulingen i 

garaget med tillvalet lastsystem, sänk ner bakre sängen igen. 

Malibu-tricket: I en nedsänkning i golvet finns plats för framhjulet. 

Nedsänkningen och sängundersidan som svängs uppåt ger en 

lasthöjd på upp till 124 cm istället för det 112 cm höga garaget. 

Surra fast allt säkert – klart. Den bakre sängen i sovrummet är då 

hela tiden kvar på den låga, bekväma instegshöjden. 

 Om inte någon cykel eller elcykel transporteras, täcker en golvplatta nedsänkningen i golvet så att lastytan är i en nivå.

(I/T 440 QB, 500 QB)
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124 cm

124 cm

 En elcykel eller cykel lastas enkelt med en lastskena som hängs in.  Utökning av lasthöjden genom att enkelt fälla upp bakre sängen med 
en hand och extra nedsänkt golvdel (därmed är styrhöjd upp till 124 cm 
möjligt).

 Malibu fixeringssystem för transporter ger säker fastsättning med  
få grepp för resan.

Elcykelgarage med större invändig höjd
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MÖBELSNICKERI AV HÖG KVALITET IHOPSATT MED SKRUVAR OCH TAPPAR
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75
Fördelar kvalitetssnickerier ihopsatta med 
skruvar och tappar:

1  Hopsättning med skruvar och tappar:  
Snickerierna sätts ihop med skruvar och  
tappar – för högsta stabilitet och hållbarhet 

2 Robusta metallgångjärn av hög kvalitet

3  Rullagrade kökslådor av hög kvalitet och 
automatisk softclose-stängning

4  Dörrvred och -beslag av hög kvalitet

5   Extravagant och samtidigt trivsam: Möbel-
design ”modernline” med konkavt svängda 
takskåpsluckor med modern avantgardistisk 
design för en extra generös rumskänsla

6  Elegant belysning underifrån av köksbänkar 
och golvbelysning vid sittgruppen och köket 
för trevlig stämning

7  Både elegant och praktisk: svängd köksbänk 
för optisk avgränsning av bo- och köksdel och 
som extra avlastningsyta
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2,77 m

30°

!
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BÄSTA SIKTKONCEPT FÖR FÖRARHYTTEN BLAND DE HELINTEGRERADE

 Bästa sikt runt om genom bussbackspeglar med 
stor huvud- och vidvinkelspegel.

 Optimal översikt när man kör ergonomisk,  
framåtlutande instrumentbräda för att se körbanan 
extra tidigt och djupt nerdragen vindruta.
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Bäst i test för bästa sikt på 
vägbanan efter bara 2,77 m 

 LED-varselljusför att synas perfekt.
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MALIBU INTERIÖR – SPORTLIGT ELEGANT

Klädselkombination Rom (standard)

Design

Av trycktekniska skäl kan färger avvika från originalet. För att välja, fråga din återförsäljare om tygkollektionen.

Klädselkombination Paris (standard)Klädselkombination London (standard) Klädselkombination Santorin (standard) Klädselkombination Lissabon (standard)

Textilläder/tygkombination Ancona 21 (tillval)Textilläder/tygkombination Palermo 21 (tillval) Mikroläder-tygkombination Athen (tillval)Textilläder-tygkombination Kairo (tillval)

Delvis skinn Elfenben (tillval) Delvis skinn Marone (tillval) Skinn Macchiato 21 (tillval)Skinn Elfenben 21 (tillval)
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Fördelar Malibu interiör:  

•  Effektivt fläckskydd: Vätskor 
tränger inte in i klädseln. Det  
går då att torka bort de flesta 
fläckarna utan problem med en 
fuktig trasa

• Hög ljusbeständighet 

• Tåligt och lättskött

•  Tvättbara draperier och  
prydnadskuddar

• Antibakteriellt madrassöverdrag

•  Tåligt PVC-golv

•  Tillval passande Malibu  
sovrumsdesign och accessoarer: 
upp till tre prydnadskuddar 
(beroende på modell), en  
jacquardpläd med invävd  
Malibu logga och en uppsätt- 
ning spännlakan passande för  
respektive modell

IN
TE

R
IÖ

R

Stilen Bellagio

Fronter överskåp: Högglans elfenben med träinlägg 
och kromat band

Botten överskåp: Elfenben matt Dekor bordskiva och arbetsbänk: Skiffer-look

PVC-golv: Graphic Stone

16” alufälgar för Fiat Ducato f35 
light chassi (tillval)

16” alufälgar för Fiat Ducato f40 
heavy chassi (tillval)

Alufälgar
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GMALIBU TEST & RENT – NÖJET ATT RESA PÅ PROV

Hos Malibu säljutställning i Aulendorf och hos många av våra återförsäljare finns möjlighet att hyra fordon – för en alldeles unik semesterupplevelse eller  

för att testa. Den optimala lösningen för alla som funderar på att köpa en Malibu. Vi hjälper dig gärna och ser fram emot ditt besök! Mer information på   

www.malibu-motorhomes.com

Malibu bords- och stolsats  
bestående av två campingstolar  

med Malibu-logga inkl. en praktiska 

väskor. 

https://www.malibu-motorhomes.com/


Upptäck våra Malibu husbilar  
i våra kanaler på sociala medier:

Mer information om Malibu finns på  
www.malibu-motorhomes.com
Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Germany
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0 

Om uppgifterna i katalogen: Alla data var aktuella vid denna katalogs tryckning i juli 2020. Vi 
förbehåller oss dock rätten till ändringar av produkten under modellårets gång. Med reservation 
för konstruktions- och formändringar, avvikelser i färgton samt ändringar av leveransinnehållet 
från tillverkaren under leveranstiden. Vissa material och färger kan ej återges med exakt 
noggrannhet. Vissa bilder kan visa fordon som är extrautrustade. Fler tekniska data framgår av 
prislistan.

1 Vänligen beakta garantibestämmelserna för Malibu.

https://www.malibu-motorhomes.com/

