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Bakom Malibu står en unik framgångshistoria på mer än fyra årtionden. Redan

Detta leder till ett unika Malibu mervärdeslöfte – en Malibu Van är alltid

1979 utvecklade Karl-Heinz Schuler, grundare av Carthago-gruppen de första

”bästa van i klassen”. Detta betyder: fler funktioner, mer komfort, mer

Malibu Vans – på högsta nivå när det gäller innovation och kvalitet. Av detta

behaglighet, mer förvaring – mer semester helt enkelt.

utvecklades på kort Europas ledande oberoende tillverkare av vans. Integrerat

Malibus hjärta slår i Carthago City. Övertyga dig i Malibu Van Center om den

i den ägarstyrda Carthago-gruppen, profiterar varje Malibu Van idag av innova-

unika semesterkvaliteten för Malibu Van. Ännu bättre: Prova din önskevan

tionskraften, tekniken i framkant och kvalitetskravet i husbilarnas premium-

inom ramen av vårt Test & Rent-program.

FÖRETAGET

PREMIUM-VAN FRÅN MALIBU. FOKUS PÅ KVALITET.

klass.
Carthago-City i Aulendorf i Oberschwaben
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FÖRETAGET

MALIBU VAN: NÄR DET SKA VARA LITE MER
Du vill mer? Mer resekomfort, mer kvalitet, mer finess? Då är Malibu van din

kvalitet som håller länge. Basen för en ovanligt exklusiv design är de noggrant

perfekta kompanjon på semestern. Den kombinerar nämligen den behändiga

utvalda materialen och hantverksutförandet av hög kvalitet. Särskilt imponeran-

storleken för en van med komfortkravet för en stor husbil. Det finns många vans

de ges detta uttryck i nya Malibu Van first class – two rooms med ett helt inno-

men bara en Malibu van. Den är idéernas van. Vare sig det gäller koncept eller

vativt rumskoncept, som begeistrar med mycket ljus, luft utrymme och till och

detalj – i varje Malibu Van finns erfarenheten från mer än 40 års husbilskon-

med ett omklädningsrum med rumsdelare. Bland campingbussarna är den

struktion och utvecklarnas hela påhittighet. Född ur mångårig praktisk erfaren-

undret av utrymme.

het. Det känner du varenda semesterdag. Till exempel på den unika boende- och

Utifrån allt detta blir resultatet ett klart formulerat premiumkrav: Malibu Van

sovkomforten, den otroligt stora och in i detalj framarbetade mängden förvaring

betyder ”bästa van i klassen”. Det tycker också van- och husbilsexperterna:

med högsta funktionalitet, på den avancerade och omfattande karossisoleringen

År 2020 valdes den återigen till årets husbil i sin kategori.

för resor 365 dagar om året eller de ovanligt stabila möbelsnickerierna med en

Malibu Van – nöjet att resa i en unik van.

REISEMOBILE

REISEMOBILE

DES JAHRES

DES JAHRES

1. PLATZ

1. PLATZ

2019 2020
Malibu Van
Campingbusse mit Bad
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Malibu Van
Campingbusse mit Bad

”På första blicken är Malibu Vans
framför allt skåpbilar genomstajlade
framifrån och bak med avancerad
utrustning.”
Reisemobil International, 03/2020 & Camper Vans,
02/2020 (provkörning: Malibu Van Charming Coupé 600 DB)

”Förarhytten ger ett behagligt och luftigt intryck.”

”Kompakt, men tillräckligt
med plats för packningen:
förbluffande hur mycket
som passar in i Malibu Van!
Med skarpt öga för detaljer
har alla möjliga nischer
förvandlats till användbart
förvaringsutrymme.”

FÖRETAGET

BÄSTA VAN I KLASSEN – MALIBU ÖVERTYGAR

AutoBild Reisemobil, 08/2019
(testrapport: Malibu Van Charming GT)

AutoBild Reisemobil, 08/2019
(testrapport: Malibu Van Charming GT)

”Allt känns ett klass större inuti.
Strax bakom panoramafönstret
kommer en stor taklucka.”
AutoBild Reisemobil, 08/2019
(testrapport: Malibu Van Charming GT)

”Det dubbla golvet i delen med
halvdinetten fungerar också som
förvaring. Här lägger man märke till
hållarna av metall som Malibu
använder överallt.”
Reisemobil International, 03/2020 & Camper Vans,
02/2020 (provkörning: Malibu Van Charming Coupé 600 DB)

”En mängd utrymme finns
i den integrerade förarhytten”. Precis som den
redan kända Charming GT
finns inget överskåp i förarhytten i coupén – det finns
då mycket luft och utrymme
uppåt i soffgruppen, nästan
som i en påbyggd
husbil. ”
promobil online, 06/2020
(Presentation: Malibu Van Charming Coupé)

”Bakom soffgruppen finns ...
badrummet, som man når
mycket bekvämt via en
skjutdörr. Eftersom det går
att vrida toaletten under
sängen i bakre delen,
blir duschutrymmet ännu
större. Genom vikbar
duschavgränsning ...
blir självklart bara det
blött som får bli blött. ”
Reisemobil International, 03/2020 & Camper
Vans, 02/2020 (provkörning: Malibu Van Charming
Coupé 600 DB)
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MODELLURVAL

MODELLURVAL MALIBU VAN

Malibu Van compact – följeslagaren i vardagen
med korta fordonslängder under 6 meter

Passagerarsida

205 cm

från sida 34

205 cm

259 cm*
599 cm

541 cm

541 - 636 cm

196 x 102 cm
185 x 90 cm

193 x 137 / 126 cm

Förarsida

64 cm

64 cm

259 cm*

541 - 636 cm
* Fordonshöjd med uppställbart hybridtak: 266 cm

6

Gasol
2 x 5 kg

Gasol
2 x 5 kg

540 DB

600 LE

•K
 ort, kompakt fordon, fungerar
perfekt i vardagen
• Kompaktbadrum
•G
 arderob över bakre sängen
• Bekväm höjd på bakre säng

•K
 ort, kompakt fordon, generösa
enkelsängar på längden
• Kompaktbadrum
•G
 arderob över bakre sängen
•B
 ekväm höjd på enkelsängarna
på längden

Malibu Van comfort – mästaren i oberoende med absorptionskylskåp
205 cm

från sida 22

Malibu Van
first class – two rooms

205 cm

205 cm

från sida 9

NY

UNIK

INNOVATIV

636 cm

636 cm

599 cm

203 x 90 cm
189 x 102 cm

196 x 90 cm
183 x 102 cm

193 x 158 / 143 cm

90 cm
Gasol
2 x 11 kg

90 cm
Gasol
2 x 11 kg

99 cm
Gasol
2 x 11 kg

600 DB

640 LE

640 LE RB

• Generös tvärställd säng bak
• Stor soffgrupp
• Stort kylskåp i separat kombiskåp
• Klassens största 3-i-1-flexibadrum
• Extrahög garderob
• Stor förvaring bak

• Generösa enkelsängar på längden
• Stor soffgrupp
• Stort kylskåp i separat kombiskåp
• Klassens största 3-i-1-flexibadrum
• Extrahög garderob
• Stor förvaring bak

•T
 vårumskoncept med omklädningsrum tack vare rumsavgränsning mot bodelen
•P
 erfekt rumskänsla genom fri siktlinje
•E
 norma förvaringsutrymmen, högt universalskåp och extra
garderober och klädskåp under sängarna
•E
 nkelsängar på längden med upp till 203 cm bäddlängd

De här modellerna finns även som Malibu Van family-for-4 med uppställbart hybridtak
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205 cm

205 cm

205 cm

636 cm

599 cm

636 cm

196 x 90 cm
183 x 102 cm

193 x 158 / 143 cm

90 cm

Malibu Van charming som coupé eller
GT skyview med extravagant utrustning:
• Ytterdekor ”charming”
• 16“ alufälgar Fiat Ducato
•K
 ylargrill i högglans svart, strålkastarram
i svart, lackerade stötfångare
• Ratt och växelspaksknopp med läder
• I ndirekt dämpad belysning på förar- och
passagerarsida
•E
 xtra förvaringsfack i överskåpet vid ingången
• Skyddande lock över kontrollpanelen

från sida 42

203 x 90 cm
189 x 102 cm

90 cm

99 cm

Gasol
2 x 11 kg

Gasol
2 x 11 kg

Gasol
2 x 11 kg

600 DB
coupé eller GT skyview

640 LE
coupé eller GT skyview

640 LE RB
coupé eller GT skyview

coupé:
Utan överskåpet i förarhytten skapas större invändig höjd till in
i soffgruppen, inkl. genomgående överskåp på sidan och indirekt
accentbelysning med LED-belysning i takbaldakinerna

MODELLURVAL

Malibu Van charming – exklusiva modeller som coupé eller GT skyview med extravagant utrustning

GT skyview:
Som coupé-versionen men med panoramataklucka och läderklädd
takhimmel från förarhytten till över soffgruppen

De här modellerna finns även som Malibu Van family-for-4 med uppställbart hybridtak
8

Unik och innovativ planlösning med tvårumskoncept och omklädningsrum, öppen
rumskänsla, enorm rörelsefrihet, nytt tvättrum, enorm och lättåtkomlig förvaring
plus bäddlängder på över 2 meter.
Modell 640 LE RB

FIRST CLASS – TWO ROOMS

MALIBU VAN FIRST CLASS – TWO ROOMS
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FIRST CLASS – TWO ROOMS

STILEN CHERRY CLASSIC
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Malibu Van first class – two rooms: unik, öppen siktlinje från främre bodelen in i sovrummet bak. Stilen Cherry Classic övertygar med en bicolor-design med snickerier i ädelkörsbär och takskåp i matt elfenben.
De båda designhyllorna smälter in harmoniskt i interiören (designen Athen).

360°

Fräscht och snyggt: Stilen Cherry Style övertygar med en bicolor-design med snickerier i ädelkörsbär och fronter med högglansig elfenben med träinlägg samt takskåp i matt elfenben. Som tillval kan en 24” LED-TV
placeras över soffgruppen (designen Kairo).

FIRST CLASS – TWO ROOMS

STILEN CHERRY STYLE

11

FIRST CLASS – TWO ROOMS

BO – ÖPPEN RUMSKÄNSLA
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Ny form på soffgruppen för att ge en större genomgångsbredd i bodelen.

Tvårumskoncept med omklädningsrum tack vare avgränsning mot bodelen.

•T
 vårumskoncept med omklädningsrum tack
vare avgränsning mot bodelen
•P
 erfekt rumskänsla genom fri siktlinje
•S
 tor förvaring i dubbelgolvet vid soffgruppen
med lucka och gångjärn av hög kvalitet – man
kommer åt förvaringen snabbt och enkelt med
enkla handgrepp
Genom att vrida sätena i förarhytten skapas en generös soffgrupp.

Stor förvaring i dubbelgolvet vid soffgruppen med lucka och gångjärn
av hög kvalitet – man kommer åt förvaringen snabbt och enkelt med
enkla handgrepp.

•N
 y form för soffgruppen för att ge en större
genomgångsbredd i köksavdelningen/bodelen

FIRST CLASS – TWO ROOMS

first class – two rooms – fördelar bo:

•T
 vå designhyllor över soffgruppen (ej vid
tillvalet LED-TV)
• 2 4” LED-TV över soffgruppen (tillval)
•D
 ämpad belysning kan styras separat från
arbetsljuset

24"

Modern och samtidigt praktisk: De två designhyllorna över
soffgruppen.

•N
 ya stilar med Cherry Classic och Cherry Style
•F
 inns även som charming-modell som coupé
eller GT skyview samt som family-for-4modell med uppställbart hybridtak

24” LED-TV över soffgruppen som tillval.
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FIRST CLASS – TWO ROOMS

PREMIUMKÖK – MER FÖRVARING, MER ARBETSYTA

14

Även köket i nya Malibu Van 640 LE RB har detaljer som ger äkta fördelar i
vardagen. Exempelvis ger glasövertäckningen på spisen med 2 lågor extra
avlastningsyta.

Enorm förvaring finns i de tre stora lådorna i köksavdelningen och i det höga universalskåpet som kan användas som köksskåp,
klädskåp eller extra hög garderob. Diskhoövertäckning utan nivåskillnader ger extra arbets- och avlastningsyta.

•K
 raftfullt kompressorkylskåp med 84 l volym
integrerat vid ingången på kökets kortsida,
man kommer då bekvämt åt kylskåpet inoch utifrån
•S
 tor köksbänk med robust yta med skifferlook
•D
 jupa kökslådor, rullagrade med softclosestängning
•G
 ashäll med 2 lågor med automatisk tändning
och praktisk glasövertäckning

FIRST CLASS – TWO ROOMS

first class – two rooms – fördelar kök:

•D
 iskoövertäckning utan höjdskillnader för
extra arbets- och avlastningsyta
Det kraftfulla kompressorkylskåpet på 84 l är integrerat vid ingången på kökets kortsida. Man kommer då bekvämt åt det både in- och utifrån.

•S
 tor förvaring för köksgeråd på sittbänkens
kortsida och bakom bekväm åtkomst till
förvaringen i sittbänken uppifrån med enkla
handgrepp utan att man behöver ta bort
dynorna
•U
 tdragbar sophink integrerad i sittbänken
(till vänster om utdragsförvaringen – med
separat hygiendel)

Stor utdragsförvaring för köksgeråd på sittbänkens kortsida.

Man kommer bekvämt åt förvaringen i sittbänken uppifrån med enkla
handgrepp utan att man behöver ta bort dynorna.
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Vridbar toalett

Malibu flexibadrum 2.0 erbjuder ännu mera komfort och otroligt mycket plats – oavsett om det är som tvätt- eller toalettdel eller som duschkabin. Genom den vridbara toaletten skapas en enorm duschkabin som kan
avgränsas varierat genom två vikjalusier.

ett

FIRST CLASS – TWO ROOMS

FLEXIBADRUM 2.0 – ÄNNU BEKVÄMARE

to

•T
 vättrum med avgränsningsdörr och extra
vikelement för att avgränsa helt mot bodelen
för att få omklädningsrum
•T
 vå vikjalusier för att samtidigt kunna
avgränsa tvättrummet, toaletten eller
duschkabinen från omklädningsrummet
på valfritt sätt
Två vikjalusier för att samtidigt kunna avgränsa tvättrummet,
toaletten eller duschkabinen från omklädningsrummet på valfritt sätt.

Generös plats för huvudet över handfatet.

•V
 ridbar toalett för att utnyttja tvättrummet
maximalt, enormt mycket plats för att tvätta
händerna och duscha, toaletten syns inte när
den är i parkeringsläge under den bakre
sängen (rekommenderas när omklädningsrummet används)

FIRST CLASS – TWO ROOMS

first class – two rooms – fördelar flexibadrum
2.0:

• Generös plats för huvudet över handfatet
•H
 ylla integrerad över handfatet i väggen
• Praktiskt tvättställ med underskåp

Den lilla avlastningsytan infälld i väggen visar hur genomtänkta
förvaringslösningarna är in i detalj.

I det praktiska underskåpet till tvättstället finns plats för många
hygienartiklar.
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FIRST CLASS – TWO ROOMS

OMKLÄDNINGSRUM – UNIKT I VANKLASSEN
Unikt tvårumskoncept med omklädningsrum tack vare avgränsning mot bodelen genom avgränsningsdörr med vikelement: Öppna avgränsningsdörren till stopp bredvid universalskåpet och lås så att
separat bodel och sovrum skapas.

Tvättrumsväggen som kan vikas in i badrummet ger ännu större rörelsefrihet.

Vikjalusiet kan användas som alternativ för att stänga av tvättrummet.

18

•O
 mklädningsrum tack vare avgränsning
mot bodelen genom avgränsningsdörr med
vikelement
•S
 törre rörelsefrihet genom tvättrumsväggen
som kan fällas in i badrummet
•V
 ikjalusiet kan användas som alternativ för
att stänga av tvättrummet
Extra hög garderob under enkelsängen på längden på passagerarsidan,
man kommer åt den bekvämt uppifrån.

•H
 ögt universalskåp kan valfritt användas som
köksskåp, klädskåp eller extra hög garderob
– alla funktioner kan kombineras

FIRST CLASS – TWO ROOMS

first class – two rooms – fördelar omklädningsrum:

•T
 vå garderober, en av dem extra stor under
enkelsängen på längden på passagerarsidan,
man kommer åt den bekvämt uppifrån tack
vare liftfunktion och separat madrassdel
• Klädskåp (mått L = upp till 99 cm, B = upp till
65 cm, H = upp till 38 cm) under enkelsängen
på längden på förarsidan, man kommer
bekvämt åt det uppifrån med vikmekanism
och enkla handgrepp

Det höga universalskåpet kan användas som köksskåp, klädskåp eller
extra hög garderob. Alla funktioner kan kombineras.

Man kommer bekvämt åt garderoben under enkelsängen på längden
på förarsidan tack vare en vikmekanism.
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FIRST CLASS – TWO ROOMS

SOVRUM – FÖR ATT DRÖMMA SÖTT
Enkelsängen på längden i Malibu Van 640 LE RB övertygar med extra stora bäddmått, med upp till 203 cm och har bekväm bred instegstrappa.

203 x 90 cm / 189 x 102 cm
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•E
 xtra lång bäddlängd på passagerarsidan
203 cm/förarsidan 189 cm
• 7 -zons-kallskumsmadrass för utmärkt
liggkomfort
•V
 entilerad ribbotten över hela fordonets bredd
•B
 ekväm instegstrappa (kan tas bort helt) till
sängarna, även när den utökade bäddytan
används
Ventilerad ribbotten och 7-zons kallskumsmadrass för utmärkt
liggkomfort.

Bekväm instegstrappa (kan tas bort helt) till sängarna, även när den
utökade bäddytan används.

•U
 tökad bäddyta med dynor mellan
enkelsängarna på längden (tillval)

FIRST CLASS – TWO ROOMS

first class – two rooms – fördelar sovrum:

•K
 öldskydd vid sängarnas huvudändar
•Ä
 nnu mer förvaring tack vare överskåp
och hörnhyllor över sängarna på förar- och
passagerarsida
• L ättåtkomlig förvaring bak genom att
sängarna kan fällas upp på båda sidor

Köldskydden vid sängarnas huvudändar ger extra sovkomfort.

I överskåp och hörnhyllor över sängarna finns extra förvaring.
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MALIBU VAN COMFORT – MÄSTAREN I OBEROENDE

Högsta oberoende tack vare absorptionskylskåp med automatiskt energival gasol,
230 V, 12 V och betydligt lägre elförbrukning.
Modellerna 600 DB, 640 LE
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Klassisk och samtidigt modern: Stilen Cherry Classic övertygar med en bicolor-design med snickerier i ädelkörsbär och takskåp i matt elfenben (designen London).

360°

COMFORT

STILEN CHERRY CLASSIC
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COMFORT

STILEN CHERRY STYLE

24

Fräscht och snyggt: Stilen Cherry Style övertygar med en bicolor-design med snickerier i ädelkörsbär och fronter med högglansig elfenben med träinlägg samt takskåp i matt elfenben (designen Paris).

Klassisk och trivsam: Stilen Turin med snickerier i vildpäron och köksfronter i matt elfenben (designen Ancona 21).

COMFORT

STILEN TURIN
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COMFORT

BO – MYCKET PLATS OCH HÖGSTA KOMFORT
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Stor och trivsam soffgrupp i comfort-modellerna (stilen Cherry Style, designen Paris).

•S
 tor, trivsam soffgrupp, de
vridbara sätena i förarhytten
integreras perfekt

COMFORT

comfort – fördelar bo:

•S
 offbordet kan göras större
•S
 tor taklucka Midi-Heki över
soffgruppen
•Ö
 verskåp i förarhytten med
frontlucka

Tillval 24” LED-TV över soffgruppen för att titta på TV på bekväm höjd.

•E
 xtra stor förvaring i dubbelgolvet vid soffgruppen med
lucka och gångjärn av hög
kvalitet, man kommer åt förvaringen snabbt och enkelt
•E
 legant entré med kromat
Malibu-märke och indirekt
accentbelysning
•T
 vå designhyllor över soffgruppen (ej vid tillvalet LED-TV)
•T
 illval: 24” LED-TV över soffgruppen
•D
 ämpad belysning kan styras
separat från arbetsljuset

Elegant entré med kromat Malibu-märke och indirekt accentbelysning.

Det finns mycket plats i det stora förvaringsfacket i dubbelgolvet vid
soffgruppen med lucka och kvalitetsgångjärn.
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COMFORT

KÖK – PÅ STJÄRNNIVÅ

28

Utöka arbets- och avlastningsytan precis som du behöver: du fäller enkelt upp
arbetsskivan till vänster på höjden för köksbänken och till höger skjuter du
diskhoövertäckningen (som samtidigt är skärbräda) i väggskenan (modell 640 LE,
stilen Cherry Style).

Adsorptionskylskåpet på 80 l exklusivt utvecklat för Malibu kan användas med gasol, 12 V eller 230 V. Installationsdjupet
perfekt anpassat till skåpbilens yttervägg ger stor genomgångsbredd till bakre delen.

•E
 xklusivt utvecklat, energisnålt absorptionskylskåp med automatiskt energival för gasol,
ström, batteri, perfekt anpassat installationsdjup för största möjliga genomgångsbredd till
bakre delen

COMFORT

comfort – fördelar kök:

•K
 ylskåpet är placerat på bekväm höjd
•K
 öksdel på ergonomisk höjd
•E
 xtra breda och extra djupa kökslådor
(passar även större stekpannor och kastruller)
•M
 ultifunktionell diskhoövertäckning med
vägghållare som skärbräda, kan användas
som utökad avlastning eller arbetsyta utan
höjdskillnader
De tre djupa och extra breda lådorna har automatisk softclose-stängning, mjukt och tyst precis som hemma. Den översta av lådorna har dessutom
en bestickinsats.

•S
 ophink integrerad i köksdelen
•U
 tökad arbetsyta hanteras med en hand
•S
 tor utdragsförvaring och stor förvaring under
sittbänken åtkomlig utan att man tar bort
dynan tack vare specialgångjärn
•T
 vättrummets skjutdörr ger fri genomgång
bakåt
•G
 ashäll med 2 lågor med automatisk tändning
och praktisk glasövertäckning

Extra köksförvaring finns i den stora utdragsförvaringen mittemot
köket och den stora förvaringen under soffan. Man kommer enkelt
åt den utan att behöva ta bort dynorna.

Sophinken är separat integrerad i köksdelen och bekvämt åtkomlig
utifrån och från bodelen.
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COMFORT

3-I-1-FLEXIBADRUM – STÖRSTA BADRUMMET I KLASSEN
Vridbar toalett

3-i-1-flexibadrummet är hjärtat i våra comfort-modeller. Det har otroligt mycket plats – när man duschar, använder toaletten eller tvättfatet.

Vikb

ar d
vike uschdö
lem
r
ent r/

Genom att fälla undan toaletten skapas en enorm, komplett
avgränsningsbar duschkabin med sektionselement/vikdörr.

81,5 cm
58 cm

Vr
i

d
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r
ba

to a le tt

comfort – fördelar 3-i-1-flexibadrum:
• Maximal komfort – för dusch-,
tvätt- och toalettfunktion

COMFORT

Den lilla avlastningsytan infälld
i väggen visar hur genomtänkta
förvaringslösningarna är in i
minsta detalj.

•S
 törst tvättrum och duschkabin
i klassen tack vare vridbar
toalett

Den massiva skjutdörren med
ergonomiskt metallhandtag ger
obehindrad genomgång.
Till skillnad mot en gängse
svängdörr har du största möjliga
rörelsefrihet både när badrumsdörren är öppen och stängd.

•V
 ikbar duschdörr avgränsar den
stora duschkabinen och håller
omgivningen torr – helt utan ett
duschdraperi som brukar ”fastna
på kroppen”
•S
 pegelskåp över handfatet
53 cm

185 cm

Handfat, spegel, badrumsskåp,
toalett, dusch – allt kan användas
bekvämt i 3-i-1-flexibadrummet.

• Fri genomgång bakåt och största
möjliga rörelsefrihet tack vare
skjutdörr till tvättrummet
•P
 raktisk hylla över handfatet
•T
 vättställ med underskåp
•T
 aklucka Mikro-Heki för optimal
ventilation
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COMFORT

SOVA – MER ÅTERHÄMTNING
Modell 600 DB har en dubbel våningssäng på tvären med den bekväma storleken 193 x 158/143 cm och under sängen en extra hög förvaring bak.

Modell 600 DB har en utdragbar instegstrappa
för att underlätta, samtidigt avgränsar den
garageutrymmet.

100 cm
193 x 158/143 cm

Den extra stora garderoben har plats för galgar och
en invändig höjd på 100 cm.
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•S
 törst bäddmått i klassen för bekväm och
god sömn

COMFORT

comfort – fördelar sova:

•Ö
 verskåp runt om i bakre delen
•S
 törsta möjliga plats för huvudet och sitthöjd
över sängarna trots överskåp runt om
I överskåpen runt om i bakre delen finns generös förvaring för kläderna.

Med trappan i 640 LE lägger man sig enkelt. För att
använda förvaringen bak kan den enkelt tas bort helt.

•S
 tor garderob under kylskåpet med extra
invändig höjd på 100 cm och plats för galgar
•E
 xklusivt mikrofibermaterial på insidan
av taket och på väggarna
•V
 entilerad ribbotten och 7-zons kallskumsmadrass för utmärkt liggkomfort

Njut av sängstorleken på 196 x 90 cm/183 x 102 cm i 640 LE.

•B
 ekväm instegstrappa till sängarna med extra
förvaring (kan tas bort och dras ut)

196 x 90 cm / 183 x 102 cm

•M
 ultifunktionell bakre förvaring genom sängar
som kan fällas upp på båda sidor
•F
 önsterpanel av hög kvalitet i bakre delen
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MALIBU VAN COMPACT – FÖLJESLAGARE I VARDAGEN
MED KORTA FORDONSLÄNGDER UNDER 6 METER
Flexibel allround, passar extra väl för stadskörning och perfekt som andrabil.
Modellerna 540 DB, 600 LE
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Vänlig och modern: Stilen Cherry Delight övertygar med en bicolor-design med snickerier och överskåp i ädelkörsbär och fronter överskåp i matt elfenben (designen Palermo 21).

360°

COMPACT

STILEN CHERRY DELIGHT

35

COMPACT

STILEN TURIN
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Klassisk och trivsam: Stilen Turin med snickerier i vildpäron och köksfronter i matt elfenben (designen Santorin).

Soffgruppen i compact-modellerna. Stilen Cherry Delight, design
Palermo 21.

compact – fördelar bo:
•S
 offgrupp med perfekt integrerade vridbara
sätena i förarhytten

COMPACT

BO – LIKA TRIVSAMT SOM HEMMA

•S
 offbordet kan göras större
• Överskåp

i förarhytten med frontlucka, där
även soffbordet kan förvaras vid körning
• Stor

förvaring i dubbelgolvet under soffgruppen med lucka och gångjärn av hög kvalitet,
man kommer åt förvaringen snabbt och enkelt
• Elegant

entré med kromat Malibu-märke och
indirekt accentbelysning
• Stor

taklucka Midi-Heki över soffgruppen
I compact-modellerna går
det att säkert förvara soffbordet
i överskåpet vid körning.

• Tillval:

22” LED-TV över soffgruppen
• Dämpad belysning kan styras separat från
arbetsljuset
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COMPACT

KOMPAKTKÖK – FÖRVÅNANSVÄRT MYCKET PLATS
Också i våra compact-modeller hittar du ett fullutrustat kök
med tre stora lådor och ett effektivt kompressorkylskåp
(modell 540 DB, stilen Cherry Delight).

One level

Utan nivåskillnader, inget man kan snubbla över: mer rörelsefrihet i
köksavdelningen tack vare golv utan nivåskillnader ända in i tvättrummet.
Detta är extra praktiskt för att komma åt kylskåpet.

De tre djupa lådorna har automatisk softclose-stängning, mjukt
och tyst precis som hemma. Den översta av lådorna har dessutom en
bestickinsats.

compact – fördelar kök:
•K
 raftfullt kompressorkylskåp på 90 l
• Stor

köksbänk utan skillnader i höjd
Den utfällda extra arbetsytan ansluter jäms med utan höjdändring.

•M
 ultifunktionell diskhoövertäckning
• Tre
 djupa, rymliga lådor med softclosestängning, extra utdragsförvaring i soffan
• Spishäll

med 2 lågor med automatisk
tändning och glasövertäckning
•M
 ycket plats att komma åt kylskåpet när
tvättrumsdörren är öppen tack vare golv
utan nivåskillnader

I den stora utdragsförvaringen under soffan mittemot köket finns
extra köksförvaring.
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V ikbar

COMPACT

KOMPAKTBADRUM – UNDRET AV UTRYMME

185 cm

id b
Vr

Duschen avgränsas komplett med enkelt och bekvämt sektionselement/vikdörr. Resultatet blir en äkta dusch – till skillnad från de
duschdraperier som ofta används som standard.

le
ar toa tt

compact – fördelar kompaktbadrum:
•V
 ridbar toalett ger maximal komfort på
minsta utrymme
•M
 an fäller enkelt ut handfatet från väggen
när det ska användas
•M
 ed stabil vikdörr skapas snabbt en äkta
dusch med mycket plats och håller omgivningen torr
I kompaktbadrummet finns alla funktioner med ett handgrepp – t.ex. det praktiska, platssparande fällbara handfatet eller den vridbara toaletten.
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COMPACT

SOVA – BEKVÄMT MED EXTRA LÅG BAKRE SÄNG
Trots att den är så kompakt har modell 540 DB stora bäddmått och en låg instegshöjd i sängarna på bara 64 cm.

193 x 137

/ 126 cm
I den stora garderoben över dubbelsängen finns mycket plats
(modell 540 DB).

64 cm

Över enkelsängarna i 600 LE finns en rymlig garderob.
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compact – fördelar sova:
•F
 örvånansvärt stora bäddmått trots korta
fordonslängder

COMPACT

I modell 600 LE är insteget i de stora enkelsängarna på längden extra låg med 64 cm och därmed mycket bekvämt.

•E
 ndast 64 cm instegshöjd i sängarna
•S
 törsta möjliga plats för huvudet och sitthöjd
över sängarna trots överskåp runt om
•F
 önsterpanel av hög kvalitet i bakre delen
•T
 ak och väggar är klädda med exklusivt
mikrofibermaterial
•V
 entilerad ribbotten och 7-zons-kallskumsmadrass
•R
 ymlig garderob i bakre delen
196 x 102 cm
185 x 90 cm

•M
 ultifunktionell bakre förvaring genom
sängar som kan fällas upp på båda sidor

64 cm
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MALIBU VAN CHARMING – EXKLUSIVA MODELLER
SOM COUPÉ ELLER GT SKYVIEW
Större höjd i förarhytten, bodel med extravagant utrustning.

Modellerna 600 DB, 640 LE och 640 LE RB som coupé eller GT skyview
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Malibu Van charming coupé skapar en unik rumskänsla och en enorm ståhöjd genom större invändig höjd i förarhytten och över soffgruppen.
Genomgående överskåp på sidan med indirekt accent-LED-belysning och praktisk avlastningsyta över förarhytten (stilen Cherry Classic, designen
Lissabon).

charming coupé – fördelar:
•H
 elt ny rums- och körkänsla
•	Förarhytten integrerad i bodelen
• Äkta husbilskomfort
•M
 an kommer bekvämt åt
stolarna i förarhytten i boläge
•G
 enomgående överskåp på
sidan till in i förarhytten
• I ndirekt accentbelysning med
LED-belysning i takbaldakiner
på förar- och passagerarsida
•E
 xklusiv specialutrustning
charming

CHARMING COUPÉ / GT SKYVIEW

360°
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CHARMING COUPÉ / GT SKYVIEW

Husbilskomfort i campingbuss: Malibu Van charming GT skyview ger en helt ny rums- och körkänsla. Med panoramataklucka över förar- och passagerarsätet inkl.
tak klätt med konstläder av hög kvalitet och med ljus bakifrån. Genomgående överskåp på sidorna med indirekt accent-LED-belysning (stilen Cherry Style, designen
London).

360°

charming GT skyview – fördelar:
•	Utan överskåpet i förarhytten
skapas större invändig höjd till
in i soffgruppen till in i soffgruppen med panoramataklucka
och läderklädd takhimmel från
förarhytten till över soffgruppen
•	Unik rumskänsla i bodel och
förarhytt
•	Enorm ståhöjd
•M
 an kommer bekvämt åt
stolarna i förarhytten i boläge
•G
 enomgående överskåp på
sidan till in i förarhytten
• I ndirekt accentbelysning med
LED-belysning i takbaldakiner
på förar- och passagerarsida
•E
 xklusiv specialutrustning
charming
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• V
 al mellan två stilar: Cherry
Classic eller Cherry Style

Bodelen i charming-modellerna ger ett extra elegant intryck med indirekt dämpad belysning på båda sidor
(stilen Cherry Classic, designen Rom).

Ett av de många praktiska mervärdena är det extra
förvaringsfacket i överskåpet i entrén.

• U
 tökad ytterdekor med
jordglobssymbol och texten
”charming”
• 16“ alufälgar Fiat Ducato
• K
 ylargrill och strålkastarram
i högglans svart

CHARMING COUPÉ / GT SKYVIEW

Exklusiv specialutrustning
charming:
• V
 al mellan två varianter av
förarhytten: coupé eller GT
skyview

• S
 tötfångare lackerad i fordonets
färg
• R
 att och växelspaksknopp med
läder
• I ndirekt accentbelysning med
LED-belysning i takbaldakiner
på förar- och passagerarsida
• E
 xtra förvaringsfack i överskåpet
vid ingången
• S
 kyddande lock över kontrollpanelen
Avancerad dämpad belysning med indirekt accentbelysning i entrén
och vid soffgruppen.

Genomtänkt detalj: det skyddande locket över entrédörren.
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MALIBU VAN FAMILY-FOR-4

Fyra sovplatser för vuxna med uppställbart tak med unik hybridkonstruktion,
bestående av mycket stabil sandwich glasfiberarmering/RTM-skum/alu och
plastdelar på sidan.
Tillval för modellerna 600 DB, 640 LE, 640 LE RB
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Uppställbart tak med unik hybridkonstruktion:
•	Endast hos Malibu: även som coupé
eller GT skyview
•F
 yra sovplatser för vuxna, bäddyta
sovtak: B 135 x L 200 cm
•K
 lassens bästa isolering: 30 mm sandwichkonstruktion (glasfiberarmering/
RTM-skum/alu)

UPPSTÄLLBART TAK

360°

• L åg egenvikt på endast 105 kg
•E
 xtra stor uppställningsvinkel för
tillräcklig sitthöjd

I sin fulla prakt: I Malibu Van family-for-4-modellerna finns tillräckligt med plats – för två personer eller
för hela familjen.

•E
 xtra lätt att öppna och stänga med
dubbel uppställningsmekanism
Tack vare sängstegen lägger man sig
bekvämt. När stegen inte används kan
den enkelt delas för förvaring.

•M
 odern, personlig design med aerodynamisk form i bicolor
•F
 rämre takspoiler standard
(ej GT skyview)
•B
 ekvämt, stort insteg, med konstläderklädsel
•T
 vå ljusspottar inuti det uppställbara
taket inkl. ljusbrytare
•F
 önster i sidovägg tvättrum

Mycket plats för att drömma tack vare bäddlängder på upp till 200 cm.

Det extra premiumfönstret i tvättrummet ger en mycket god ventilation.

•G
 lasfiberarmerad takbeläggning
”Protect” för att skydda det uppställbara
taket mot hagel och yttre skador
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MERVÄRDE MALIBU VAN

MER VAN, MER VÄRDE, MER SEMESTER.

En Malibu Van har unika egenskaper och fördelar som inte finns hos någon annan van på marknaden.
De här mervärdena som är typiska för märket, känner och upplever du på varje tur som du gör med din
Malibu Van: med mer funktioner, mer komfort, mer förvaring, mer trivsel. Det är mervärden vi kan lova!

ÄRDEN
MERV VAR
VI LO

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
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Bästa resekomforten i vanklassen

Husbilsteknik
i vanklassen

MERVÄRDE MALIBU VAN

Enorm förvaring lätt
att komma åt

Möbelsnickeri av hög
kvalitet ihopsatt med
skruvar och tappar
49

MERVÄRDE MALIBU VAN

ENORM FÖRVARING LÄTT ATT KOMMA ÅT

3

1

3
9

4

6
8

1
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2
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2

5

100 cm
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8

1	Takskåp i förarhytten med lucka, vid modell
540 DB och 600 LE även för förvaring av
soffbordet
2	Stor förvaring i dubbelgolvet vid soffgruppen med lucka och gångjärn av hög
kvalitet, man kommer åt förvaringen
snabbt och enkelt

MERVÄRDE MALIBU VAN

6

3	Stor förvaring under soffan mittemot köket,
åtkomligt uppifrån utan att man tar bort
dynorna
4	Stor utdragbar låda under soffgruppen
mittemot köket

9

5	Separat, extra hög garderob med plats
för galgar
6	Högt universalskåp som kombinerat köks-/
klädskåp eller extra hög garderob

7

7	Förvaring under sängarna med praktiskt
hyllfack
8	Borttagbart dubbelgolv i förvaringen bak
(tillval)
9	Lättåtkomlig förvaring bak genom att
sängarna kan fällas upp på båda sidor

Alla detaljer beroende på modell
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MERVÄRDE MALIBU VAN

HUSBILSTEKNIK I VANKLASSEN
Malibu premiumfönster med
ram runt om och dubbelt
isoleringssystem för stänk- och
vattenskydd, ökad inbrottssäkerhet och mindre buller.*

Isolering med
RTM-kärna 20 mm

Polyuretanisolermattor 5 mm

Träinsida som andas med exklusivt
mikrofibermaterial

Stålplåt

Polyuretanisolermattor 20 mm
eller 5 mm

Takets insida med 20 mm RTM-skumisolering, träbeläggning
som andas och exklusivt mikrofibermaterial

1
Malibu Van: avancerade isoleringsåtgärder för karossen

RTM-skum

2

Glasfiberarmering

Alu

Bodelsgolv med 20 mm RTMskumisolering, plywood och
PVC-golv
Bakre vägg/bakre dörrar: klädda med 20 mm
polyuretanisolermattor, inga köldbryggor
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* ej vid bakre fönster och ventilfönster

Sidoväggar och stolpar klädda
med polyuretanisolermattor,
inga köldbryggor

Malibu Van uppställbart hybridtak med klassens bästa
isoleringskoncept med sandwichkonstruktion och låg
egenvikt

I alla Malibu Vans är takets insida och bodelsgolvet isolerade med en 20 mm tjock RTM-skumkärna.
Materialet ger livslång isolering eftersom det är vattenavvisande och inte kan ta upp fukt. RTM-skummet
har hög värmeisoleringsförmåga. Det skyddar mot värme på sommaren och mot kyla på vintern.
I Malibu Van kläs dessutom sidoväggarna och stolpar med avancerade isolermattor av polyuretan, inga
köldbryggor. Det är inte så konstigt alltså att Malibu Vans hör till de bäst isolerade i klassen.

1	Avancerade isoleringsåtgärder för karossen:
Golv och takpanel med isolering av RTMskum. Skyddar mot värme och kyla
och störande ljud
2	Mikrofibermaterial på innerväggar och tak –
för optimal isolering och dämpning av
knarrande ljud vid körning

MERVÄRDE MALIBU VAN

PERFEKT ISOLERAD

3	6 års täthetsgaranti som standard 1

1

1

2
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MERVÄRDE MALIBU VAN

BÄSTA RESEKOMFORTEN I VANKLASSEN
1

1

3

3

2

coupé/GT skyview: + 28 cm ståhöjd

3

54

6
1	Klassens största tvätt-/badrum med en
komplett avgränsningsbar dusch
2	Stor soffgrupp och unik rumskänsla för de
exklusiva coupé- och GT skyview-modellerna
med större invändig höjd
3	Klassens största bädd- och ligglängder för
högsta sovkomfort, köld- och stötskydd vid
huvudänden, ventilerad ribbotten och 7-zons
kallskumsmadrass för utmärkt liggkomfort

MERVÄRDE MALIBU VAN

4

4	Den platssparande skjutdörren till badrummet med ergonomiskt metallhandtag
ger genomgång i bodelen utan begränsning
genomgången när dörren är öppen

5

7

5	Avancerad dämpad belysning med indirekt
accentbelysning vid entré och soffgrupp
(den dämpade belysningen styrs separat)
6	Skjutdörren stängs enkelt och tyst tack vare
mekanisk stängningshjälp
7	Malibu Van family-for-4-modeller med
uppställbart tak med unik hybridkonstruktion

Alla detaljer beroende på modell
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MERVÄRDE MALIBU VAN
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MÖBELSNICKERI AV HÖG KVALITET IHOPSATT MED SKRUVAR OCH TAPPAR
1

2

3

4

1	Hopsättning med skruvar och tappar,
Snickerierna sätts ihop med skruvar och
tappar – för högsta stabilitet och hållbarhet
2	Robusta metallgångsjärn
och beslag av hög kvalitet
3	Utfällbar utökning av arbetsytan i köket,
utan höjdskillnad

MERVÄRDE MALIBU VAN

5

4	Tydliga former på snickerierna och modern
design med bicolor-look
5	Elegant designhylla över soffgruppen

Alla detaljer beroende på modell
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INTERIÖR
58

DESIGN
Antara-tygkombination London

Antara-tygkombination Paris

Antara-tygkombination Lissabon

Antara-tygkombination Rom

Textilläder-tygkombination Ancona 21

Textilläder-tygkombination Kairo*

* ej med stilen Turin

Antara-tygkombination Santorin

Textilläder-tygkombination Palermo 21

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

INTERIÖR

Mikroläder-tygkombination Athen

Delvis skinn Elfenben

Skinn Elfenben 21

Delvis skinn Marone

Skinn Macchiato 21

Tillval: Malibu sovrumsdesign och accessoarer bestående av upp till tre
prydnadskuddar (beroende på modell), en jacquardpläd med invävd
Malibu-logga och en uppsättning spännlakan för respektive planlösning.

Fördelar Malibu design:
•E
 ffektivt 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
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INTERIÖR

STILAR
Turin

Stil

Cherry Delight

Modell

compact
(540 DB, 600 LE)

Cherry Classic

comfort
(600 DB, 640 LE)

Turin

–

Cherry Delight

60

Cherry Classic

–

Cherry Style

–

Förklaring  

standard  

tillval  – ej möjligt

Cherry Style

first class – two rooms
(640 LE RB)

charming
(600 DB, 640 LE,
640 LE RB)

–

–

–

–

EXTERIÖR

LACKERINGAR OCH ALUFÄLGAR

Vit

Aluminiumgrå metallic

Järngrå metallic

Svart metallic

Golden White metallic

Profondoröd metallic

Blå

Kejsarblå

Tizianröd

Lagoblå metallic

New Batic Orange

Tillval: 16” alufälgar för Fiat
Ducato f35 light chassi

Tillval: 16” alufälgar för Fiat
Ducato f40 heavy chassi
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Upptäck våra Malibu Vans
i våra kanaler på sociala medier:

Mer information om Malibu finns på
www.malibu-vans.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.

