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dröm-Malibu precis när det passar dig! Lägg märke till ikonerna i vår katalog.
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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. Letar du efter något speciellt?  

Då är en Malibu husbil av yppersta klass exakt det rätta! 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. Exem-

pelvis dubbelgolvskällaren med enormt lastutrymme som är unikt i det här 

segmentet, avancerad karosskonstruktion med elegant rundning av tak/sido-

vägg 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 förvaring, mer trivsel. GENERTIONEN M av Malibu 

husbilar skapar 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.

MED BÄSTA URSPRUNG – MÄRKET MED ÄKTA MERVÄRDE

FÖ
R

ET
AG

ET

Malibu helintegrerad | I 500 QBCarthago-gruppens huvudsäte i Aulendorf
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EN UNIK FRAMGÅNGSHISTORIA

Malibu husbilar får upp farten! Det internationella service- och återförsäljar- 
nätet utökas till knappt 100 återförsäljare i Europa. 

Carthago-City i sydtyska Aulen-
dorf med stor säljutställning 
invigs. 

Exklusiv presentation på Caravan Salon  
i Düsseldorf: De nya helintegrerade och 
halvintegrerade husbilarna från Malibu 
begeistrar! Utsett till Årets nyhet av 
facktidskriften AutoBild Reisemobil.

Tre nya modeller kompletterar 
vårt husbilsprogram: 
den endast 6,67 m långa enkel-
sängsmodellen I 441 LE och de 
extra bekväma modellerna 
I/T 490 LE och I/T 500 QB. Malibu GENERATION M lanseras.  

Alla Malibu husbilar strålar nu i den  
ny looken och övertygar både invändigt  
och utvändigt. Teknik-i toppskiktet,  
avancerad karosskonstruktion, hopsättning  
av tak/vägg utan köldbryggor och hellimmade  
balkar kombinerat med fräsch design och möbelsnickerier av hög kvalitet.
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MALIBU-KVALITET ÖVERTYGAR! 

FÖ
R

ET
AG

ET

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

”Bortsett från detta var de flesta 
förare överens om att Malibu 

var en av de tystaste husbilar som  
de någonsin hade kört.”

AutoBild Reisemobil, 05/2021
(jämförande test: Malibu I 490 LE)

”För Malibu passar 
utformningen av ut-
sidan perfekt till den 
harmoniska designen 

av insidan.”

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

i förarhytten och förvaringsluckorna 
har behagligt stort utförande.”

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

promobil, 09/2020
(supercheck: Malibu I 441 LE)

”Översikten är mycket god från förar-
platsen framåt och genom speglarna 

bakåt. [...] Den mest påtagliga nyheten 
är de integrerade varselljusen med 

LED-ljusledarteknik.”

”Trots förhållandevis klassisk planlösning kan 
Malibu T 490 LE övertyga med några skickliga detaljer. 

Det börjar med den träfria karosstrukturen och det isolerat 
dubbelgolvet. Här finns inte bara frostsäker plats för färsk- 

och avloppstank utan det finns även extra förvaring.”

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

”För badrummet har man kommit 
på något alldeles speciellt. Hela främre 
väggen är utformad som dörr som kan 

stängas mot gången och på så vis skapar en 
insynsskyddad omklädningsdel.”

promobil, 09/2020 (supercheck: Malibu I 441 LE)

”Möbelsnickerierna är stabila och mycket väl-
gjorda. De konkava överskåpsluckorna är tillta-

lande. [...] Vid karmfönster och takluckor uppstår 
knappt vindljud och inredningen är mycket tyst 

och skramlar inte.”

Reisemobil International, 12/2020
(proffstest: Malibu T 430 LE)

”Just den kalla årstiden vinner Malibu på att den är 
vinterbonad. Tack vare det uppvärmbara dubbelgolvet 
trollar den fram en hemtrevlig gemytlighet i bodelen. 

Kvaliteten på utförandet och hög körsäkerhet övertygar.”

AutoBild Reisemobil, 02/2021 
(långtidstest: Malibu T 430 LE)
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227 cm

667 - 750 cm

294 cm

666 - 745 cm

227 cm

294 cm

MODELLPROGRAM HELINTEGRERADE OCH HALVINTEGRERADE

Badrum

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

Helintegrerade (I)

Halvintegrerade (T)

Med reservation för avvikelser i färgsammansättningen eller i enskilda färgtoner, avvikelser i materialegenskaper samt ändringar av leveransomfånget. 



667 cm 671 cm
695 cm 699 cm
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200/190 
x 85 cm

195 x 160 cm 195 x 160 cm

210 x 147 /
 136 cm

200/190 
x 85 cm

195 x 160 cm

200/195 
x 85 cm

195 x 160 cm

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

2 925 kg

1 285 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 2 915 kg

1 205 kg 1 295 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

3 035 kg 2 945 kg

1 175 kg 1 265 kg

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

Detta gäller även färgavvikelser på basfordon, i den mån de beror på ändringar från tillverkaren av basfordonet.



750 cm
725 cm

699 cm
748 cm
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195 x 160 cm

195 x 145 cm
200/195 
x 85 cm

195 x 160 cm

204/195 
x 85 cm

195 x 160 cm 195 x 160 cm

195 x 145 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**

3 035 kg 2 945 kg

1 175 kg 1 265 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 2 965 kg

1 155 kg 1 245 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

3 105 kg 3 015 kg

1 105 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**

3 105 kg 3 015 kg

1 105 kg 1 195 kg

* 5:e sittplats med 2-punktsbälte

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

** med tillval pedelec-/skotergarage

ÖV
ER

SI
KT

 M
OD

EL
LP

RO
GR

AM
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KOMPAKTKLASSEN

Lite till? Mer plats, mer utrustning, mer komfort – och allt detta i en attraktiv

kaross med kvalitet som står sig länge? Då är svaret: Malibu komfort-plus-

klassen. Här uppfylls allt du kan önska dig med de tre halvintegrerade och 

tre helintegrerade husbilarna. De är upp till en halv meter längre än de 

största modellerna i Malibu kompaktklassen. Centimeter som gör skillnad 

om en registrering på 3,5 t inte är avgörande och komfort är viktigare än vikt. 

Kort sagt: Malibu komfort-plus-klassen – när du vill ha lite mer.

Malibu kompaktklassen:
•  Fyra halvintegrerade och fem helintegrerade från 6,66 till 6,99 m längd

• Kompaktmodeller lämpade för registrering 3,5 t

•  Planlösningar med tvärsäng, enkelsängar på längden eller queensäng 

• Vario-svängbadrum, kombibadrum eller kompaktbadrum

•  Nedsänkbar säng standard för helintegrerade, tillval för tre halv- 
integrerade

•  Alla teknik- och komfortkännetecken för Malibu GENERATION M

• Tillval: Totalviktshöjning till 4,25 t totalvikt

Malibu komfort-plus-klassen:
•    Tre halvintegrerade och tre helintegrerade från 7,20 till 7,50 m längd

• Komfort-plus-modeller ovanför viktklassen 3,5 t

• Planlösningar med enkelsängar på längden eller queensäng

• Kombibadrum eller komfortbadrum

•  Nedsänkbar säng standard för helintegrerade, tillval för halv- 
integrerade

• Alla teknik- och komfortkännetecken för Malibu GENERATION M

KOMPAKT OCH LÄTT!
Kompaktklassen för Malibu husbilar består av fyra halvintegrerade och fem 

helintegrerade. Gemensamt kännetecken är längden under sju meter och 

möjligheten att registrera med 3,5 t totalvikt. Det gör dem lättmanövrerade 

och att de är jämställda med en personbil i trafiken. Framför allt räcker det 

med B-körkort. Trots detta har kompaktklassen alla viktiga kännetecken för 

nya Malibu GENERATION M och därmed full husbilskomfort. 

Helt uppenbart: Malibu – kompakt är det som gäller! 

KOMFORT-PLUS-KLASSEN

DEN AVGÖRANDE PLUSPOÄNGEN!

Malibu halvintegrerad | T 430 LE T 430 LE | design Rom Malibu helintegrerad | I 490 LE I 500 QB | design delvis skinn Marone
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360°

Malibu helintegrerad | I 490 LEMALIBU 
HELINTEGRERADE

Kör- och sikt-
koncept  

bäst i test

XL-entrédörr 
”premium 
two 2.0”

Stor L- 
sittgrupp

Omkläd-
ningsrum

Dubbelgolvs-
källare

Förvaring

Golvvärmes-
effekt

STANDARDUTRUSTNING:

TILLVAL:

ALDE vattenburen 
centralvärme

(beroende på modell)

Ej nedsänkbar 
säng

32“-LED-TV 
(beroende på 

modell)

FASCINATIONEN MED 
YPPERSTA KLASSEN

Elegant utvändig design, pano- 
ramasikt utöver det vanliga och 
dessutom en enastående rums- 
känsla! Generös boendemiljö och 
bekvämt åtkomlig nedsänkbar 
säng har du i drömrummet på 
hjul.
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Styrkor Malibu helintegrerad:

1  Framåtlutande instrumentbräda för att se 
körbanan redan efter 2,77 m. Bäst i test! 
Tredimensionellt formad och lutande front, 
mindre luftmotstånd, bränsleförbrukning  
och vindljud

2  XL-entrédörr ”premium two 2.0” med breddad 
öppning (63 cm), dubbel låsning, extra brett 
dörrfönster, mörkläggningsplissé och inte- 
grerat myggnät

3  Tanklock bränsle infällt i sidoväggen

4  Förardörr med extra lågt insteg, dubbel 
låsning och elektrisk fönsterhiss

5  Enorm förvaring i dubbelgolvskällaren, 
åtkomlig utifrån och inifrån

6  Isolerad plisségardin fram, dras vertikalt 
fungerar som solskydd, insynsskydd, mörk-
läggning och isolering mot värme och kyla  
i bodelen

7  Förberedd för integrerad och bländfritt 
placerad monitor för backkamera

56°

Monitor för backkamera bländfritt placerad

Framåtlutande instrumentbräda och tredimensionellt formad front

Isolerande plisségardin

XL-entrédörr ”premium two 2.0”

Infällt 
tanklock

Enorm dubbelgolvskällareFörardörr med extra lågt 
insteg
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360°

MALIBU 
HALVINTEGRERADE
DYNAMISKA OCH LÄTT- 
MANÖVRERADE

De är som flotta kupébilar bland 
husbilarna! Originalförarhytten 
är smal och ger dem en touch av 
sportighet med den dynamiska 
takdelen.

Malibu halvintegrerad | T 460 LE

XL-entrédörr 
”premium 
two 2.0”

Stor L- 
sittgrupp

Bodelsgolv 
utan ni-

våskillnader

Omkläd-
nings-

rum

Dubbelgolvs-
källare

Förvaring

Golvvärmes-
effekt

STANDARDUTRUSTNING:

TILLVAL:

Nedsänkbar 
säng, (beroen-
de på modell)

Takfönster 
”skyview” ovan-
för förarhytten 

ALDE vattenburen 
centralvärme

(beroende på modell)
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Styrkor Malibu halvintegrerad:

1  XL-entrédörr ”premium two 2.0” med breddad 
öppning (63 cm), dubbel låsning, extra brett 
dörrfönster, mörkläggningsplissé och inte- 
grerat myggnät

2  Enorm förvaring i dubbelgolvskällaren, 
åtkomlig utifrån och inifrån

3  Armstöden på de vridbara förar- och passa- 
gerarsätena är stoppade och klädda med 
möbeltyget

4  Trivsam stämning genom takbaldakin med 
integrerad, indirekt belysning

  Tillval: Takfönster ”skyview” med skinnklädd 
designhimmel över förarhytt och bodel

5  Stora överskåp runt om i förarhytt, bodel och 
sovrum

6  One-Level-bodelsgolv genomgående utan 
nivåskillnader, utan risk att snubbla

XL-entrédörr ”premium two 2.0” Enorm dubbelgolvskällare

Armstöd klädda med 
möbeltyget

Tillval: Takfönster ”skyview” med 
skinnklädd designhimmel

Överskåp runt om One-Level-golv
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Malibu helintegrerad | I 490 LE | design Lissabon

BO
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Malibu halvintegrerad | T 460 LE | design Ancona 21
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1 3

4 6

32"

5

2Utdragbart skoskåp Dämpad LED-belysning kan styras separat

Elegant köksbänk Tillval: LED-TV*

Vridbart soffbord och skjutbart i två 
riktningar med fotpedal

Överskåp runt vid sittgrupp
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7

8

203/177,5 
x 100 cm*

195 x 160 cm

83 cm

* Placering och/eller storlek beroende på modell

Fördelar bo: 

1  L-sittgrupp med utdragbart skoskåp med 
skohållarsystem för upp till fyra par skor 
integrerat i sittbänkssockeln inkl. LED- 
accentljus

2  Soffbord bekvämt vridbart och skjutbart i  
två riktningar med fotpedal

3  Dämpad LED-belysning och LED-arbets- 
belysning kan styras separat

4  Elegant köksbänk som optisk rumsdelare  
och extra avlastningsyta

5  Mycket förvaring genom överskåp runt om 
över sittgruppen

6  Tillval: LED-TV (upp till 32") på bekväm höjd 
inkl. vägghållare eller utdragssystem*

7   Extra stor nedsänkbar säng med bäddmåttet 
195 x 160 cm, stor sitthöjd, man går bekvämt 
upp i sängen utan stege via sidosätet, mycket 
stadig i nedsänkt läge (helintegrerad)

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

9  Den uppvärmda dubbelgolvskällaren ger 
golvvärmeseffekt

BO
 I 

oc
h 

T

Extra stor nedsänkbar säng och större sitthöjd (helintegrerad)

Tillval: Elstyrd nedsänkbar säng (halvintegrerad, ej T 430 LE)
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1 2

3 4

(I 441 LE, I/T 430 LE)

SIDOKÖK

Platssparande sidokök – för kort fordonslängd Mycket förvaring tack vare sex djupa kökslådor

Multifunktionell diskhoövertäckning 3 spislådor
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5 6

6

Fördelar sidokök: 

1  Platssparande sidokök möjliggör kort for-
donslängd

2   Mycket förvaring i sex djupa, rullagrade köks- 
lådor med softclose-stängning och delade 
fronter för bekväm åtkomst plus integrerad 
sophink och bestickinredning av trä

3   Extra avlastningsyta genom att man hänger 
in diskhoövertäckningen i väggfästet

4   3 spislågor med hel täckskiva, borttagbart 
gjutet galler och lättrengjord glasbotten

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

6   Överskåp med mycket förvaring 
Tillval: Kaffekapselbryggare inkl. utdrags- 
system i överskåp

7   Arbetsyta utan nivåskillnader genom infälld 
rund diskho

8   Väggbeklädnad i dekorglas Creme, enkel 
rengöring och skötsel

9  Tillval: Gasolugn med grillfunktion i kökets 
underskåp

KÖ
K 

I o
ch

 T

Slimtower-kylskåp 133 l på bekväm höjd Rymliga överskåp

Tillval: Kaffekapselbryggare inkl. 
utdragssystem
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1 1

VINKELKÖK OCH KOMFORTVINKELKÖK
(Vinkelkök: I/T 410 DB, 440 LE, 440 QB, 460 LE; komfortvinkelkök: I/T 490 LE, 500 QB)

Komfortvinkelkök med svängd, extra stor arbetsyta | I/T 490 LE, 500 QB Vinkelkök | I/T 410 DB, 440 LE, 440 QB, 460 LE
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Fördelar vinkelkök/komfortvinkelkök:

1 Extra stor arbetsyta utan nivåskillnader tack 
vare infälld rund diskho och extra avlast-
ningsyta genom att man hänger in diskho- 
övertäckningen i väggfästet

2 Slimtower-kylskåp placerad på bekväm höjd 
på 133 l resp. 153 l med frysfack 12 l resp. 29 l 
med dörröppning på båda sidor

3 Mycket förvaring tack vare sex djupa, rulla- 
grade kökslådor med softclose-stängning och 
delade fronter för bekväm åtkomst samt 
sophink och bestickinredning av trä

4 Separat utdragbar sophink med separat 
hygiendel (I/T 410 DB, 460 LE)

5 Överskåp med mycket förvaring  
Tillval: Kaffekapselbryggare inkl. utdrags- 
system i överskåp

6 3 spislågor med delad täckskiva, borttagbart 
trådgaller och lättrengjord glasbotten

7 Elegant köksbänk för optisk rumsdelning och 
som extra avlastningsyta

8  Tillval: Gasolugn med grillfunktion i kökets 
underskåp (ej I/T 440 LE, 440 QB)

KÖ
K 

I o
ch

 T

Sex djupa kökslådor och 
extra flaskskåp

Tillval: Kaffekapselbryggare inkl. 
utdragssystem

Utdragbar sophink | I/T 410 DB, 460 LE

153-l-Kylskåp | I/T 490 LE, 500 QB
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196 cm

31 2

3

VARIO-SVÄNGBADRUM MED OMKLÄDNINGSRUM
Vario-svängbadrum: Tvätt-, toalettrum, duschkabin (I 441 LE)

Grundplacering: Stort tvätt- och toalettrum Bortvridbar spegelvägg vid tvättbordet Stor, helt avgränsad duschkabin

Tvättrummet förblir torrt när man duschar
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Fördelar Vario-svängbadrum:

1  Genomtänkt och innovativt, 
smart hantering av utrymmet 
skapar mycket plats och kom-
fort vid kort fordonslängd

2  Tack vare en avancerad vridbar 
vägg skapas i en handomvänd-
ning ett rymligt dusch- eller 
tvätt- och toalettrum

3  Generös, avgränsningsbar dusch 
tack vare duschdörr, tvätt- 
rummet förblir torrtnär man 
duschar

4  Massiv tvättrumsdörr fungerar 
samtidigt som rumsavgränsare 
mot bodelen och skapar då ett 
insynsskyddat omklädningsrum

5   Tvättrumsgolv med duschkar, 
två avlopp och jämn golvöver-
gång med One-Level

6  Mycket praktisk förvaring, stort 
badrumsskåp och spegel med 
ljus bakifrån

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

Modell I 441 LE:  
Med endast ett steg skapas ett omklädningsrum avgränsat mot bodelen.

Den I  massiva tvättrumsdörren fungerar som avgränsning mot bodelen och skapar samtidigt ett 
insynsskyddat omklädningsrum.

Insynsskyddat omklädningsrum tack vare massiv tvättrumsdörr som rumsavgränsare mot bodelen

Vario-svängbadrum: Omklädningsrum
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KOMBIBADRUM MED OMKLÄDNINGSRUM
Kombibadrum: Tvätt-, toalett- och duschrum (I/T 410 DB, 430 LE, 460 LE)

Allt finns i kombibadrummet: Tvätt- och toalettdel och avgränsningsbar dusch Rund duschkabin med rundade skjutdörrar – tvättrummet förblir helt torrt

Rymligt tvättställ med underskåp Stort spegelskåp med 
hyllor
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Fördelar kombibadrum:

  1  Handfatet med svängd form 
accentuerar den optiska rums-
uppdelningen i tvätt-, toalett- 
och duschdel

2  Helt avgränsningsbar rund 
duschkabin med rundade 
skjutdörrar, duschgolv med 
duschkar och två separata 
avlopp, praktisk förvaring 
integrerad i duschväggen och 
som tillval vattentåligt dusch-
galler med bodelens design

3  Stort handfat med underskåp

4  Rymligt spegelskåp med hyllor, 
ytterligare förvaring och extra 
spegel bredvid spegelskåpet

5  Insynsskyddat omklädningsrum 
av avgränsning mot bodelen 
med massiv tvättrumsdörr, 
tillval: massiv träskjutdörr som 
avgränsning för sov- och om-
klädningsrum (I/T 460 LE)

6  Mycket ljus och ventilation  
i badrummet med takluckan 
Mini-Heki med handduksstång

Insynsskyddat omklädningsrum tack vare tvättrumsdörr som avgränsning

Modell I/T 430 LE:  
Med endast ett steg skapas ett 
omklädningsrum avgränsat 
mot bodelen.

Den I  massiva tvättrumsdör-
ren fungerar som avgränsning 
mot bodelen och skapar 
samtidigt ett insynsskyddat 
omklädningsrum.

Modell I/T 460 LE:  
Med endast tre steg skapas  
då ett omklädningsrum som 
kan avgränsas mot bo- och 
sovdelen.

Den I  massiva tvättrums- 
dörren och den II  utdragbara 
avgränsningsväggen fungerar 
som avgränsning mot bodelen 
och ger samtidigt ett insyns- 
skyddat omklädningsrum.

Tillvalet III  massiv träskjut- 
dörr fungerar som avgränsning 
mot sovrummet, därigenom 
skapas ett helt avgränsat 
omklädningsrum.

Kombibadrum: Omklädningsrum
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KOMPAKTBADRUM MED OMKLÄDNINGSRUM
Kompaktbadrum: Tvätt-, toalett- och duschrum (I/T 440 LE, 440 QB)

Generöst tvätt- och toalettrum Dusch mitt emot tvätt- och toalettdelen Stort spegelskåp med hyllor

Rymligt tvättställ med underskåp
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Fördelar kompaktbadrum: 

1  Separat tvätt- och toalettrum 
med mycket rörelsefrihet 

2  Stor duschkabin mittemot 
tvätt- och toalettrummet med 
en ståhöjd på 198 cm, tröskel-
fritt insteg till dusch och bort-
tagbart duschgaller med bode-
lens design

3  Rymligt spegelskåp med 
belysning och hyllor

4  Rymligt tvättställ med under-
skåp

5  Insynsskyddat omklädningsrum 
av avgränsning mot bodelen 
med massiv-träskjutdörr

6  Handduksstång över rund 
duschkabin i takfönstret

7  Mycket ljus och ventilation  
i tvätt- och toalettrummet  
med taklucka Mini-Heki

Insynsskyddat omklädningsrum

Modell I/T 440 LE:  
Med endast ett steg skapas ett omklädningsrum avgränsat mot bodelen.

Den I  massiva träskjutdörren fungerar som avgränsning mot bodelen och skapar samtidigt 
ett insynsskyddat omklädningsrum.

Kompaktbadrum: Omklädningsrum
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KOMFORTBADRUM MED OMKLÄDNINGSRUM
Komfortbadrum: Tvätt-, toalettrum och duschkabin (I/T 490 LE, 500 QB)

Generöst tvätt- och toalettrum Stor, motställd rund duschkabin

Avgränsning sovrum/omklädningsrum | I/T 490 LE

Modell I/T 490 LE:  
Med endast två steg skapas då ett 
omklädningsrum avgränsat mot 
bo- och sovdelen.

Den I  massiva badrumsdörren 
fungerar som avgränsning mot 
bodelen och skapar samtidigt ett 
insynsskyddat omklädningsrum.

Den II  massiv träskjutdörren 
fungerar som rumsavgränsning 
mot sovrummet, därigenom skapas 
ett helt avgränsat omklädnings-
rum.

Komfortbadrum: Omklädningsrum
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Fördelar komfortbadrum:  

1    Separat tvätt- och toalettrum med mycket rörelsefrihet

2  Stor duschkabin mittemot tvätt- och toalettrummet med en ståhöjd på  
198 cm tröskelfritt insteg till dusch

3  Massiv träskjutdörr för att avgränsa sovrummet från omklädningsrummet 
(I/T 490 LE)

4  Utdragbar TV-vägg och rumsavgränsare för varierbar avgränsning av sov- 
rummet från omklädningsrummet eller flexibel placering av TV:n  
(I/T 500 QB)

5  Insynsskyddat omklädningsrum med badrumsdörr med avgränsande  
funktion

6  Rymligt spegelskåp med hyllor

7  Handduksstång över rund duschkabin i takfönstret

8  Mycket ljus och ventilation i tvätt- och toalettrummet med taklucka  
Mini-Heki

Avgränsning sovrum från omklädningsrum | I/T 500 QB

Modell I/T 500 QB:  
Med endast fyra steg skapas då 
ett omklädningsrum avgränsat 
mot bo- och sovdelen.

Badrumsdörren I  fungerar som 
avgränsning mot bodelen och 
skapar samtidigt ett insyns- 
skyddat omklädningsrum.

Den II  utdragbara TV-väggen och 
rumsavgränsaren fungerar som 
avgränsning för sovrummet.

Badrumsdörren I  i läget för 
avgränsning mot bodelen.

TV-väggen II  i mittläge för 
bekvämt TV-tittande.

Svängdörren III  för avgränsning av 
sovrummet på passagerarsidan.

Den VI  utdragbara skjutdörren på 
förarsidan för komplett avgräns-
ning av omklädningsrummet mot 
sovrummet.

Avgränsat omklädningsrum med 
mycket utrymme, rumsavgräns-
ning mot bodel och sovrum 
inklusive TV-läge i mitten för  
att bekvämt titta på TV.
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200/190 
x 85 cm
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ENKELSÄNGAR PÅ LÄNGDEN
(I 441 LE, I/T 430 LE, 440 LE, 460 LE, 490 LE)

Utökning av bäddytan

Utdragbar trappa

Enkelsängar på längden med extra stor bäddyta och bekvämt insteg Garderober under enkelsängarna på längden
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TUtdragbar enkelsäng på längden 
Utdragbar komforttrappa

Fördelar enkelsängar på längden:  
1 Extra stor bäddyta

2  Garderober med extra stor 
invändig höjd tack vare lift- 
funktion och delad madrass 
bekvämt åtkomliga framifrån 
och uppifrån (I/T 440 LE endast 
passagerarsida)

3  Man lägger sig bekvämt tack 
vare utdragbar instegstrappa – 
också när man använder iläggs-
madrassen för utökad bäddyta 
(ej I/T 440 LE)

4  Enkelsäng på längden på 
förarsidan skjutbar 30 cm, det 
ger korta fordonslängder trots 
långa bäddar (I/T 440 LE)

5  Takhög garderob (I/T 460 LE)

6  Uppvärmd, ventilerad ribbotten 
och 7-zons kallskumsmadrass 
för vilsam sömn

7  Justerbara huvudändar  
(I/T 440 LE endast passagerar-
sida)

8  Överskåp runt om också i bakre 
delen

Utdragbar sängtrappa |  
ej I/T 440 LE

Tillval: Utdragbar komforttrappa | 
ej I/T 440 LE

Enkelsäng utdragbar in i duschen | I/T 440 LE Takhög garderob | 
I/T 460 LE

Förvaring i 
komforttrappan
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QUEENSÄNG
(I/T 440 QB, 500 QB)

Utdragbar TV-vägg och 
rumsavgränsare

Fördelar queensäng:  
1  Utdragbar TV-vägg och rumsavgränsare för 

varierbar avgränsning av sovrummet från 
omklädningsrummet eller flexibel placering  
av TV:n (I/T 500 QB)

2  Queensäng skjutbar 30 cm, det ger stor bädd 
trots kort fordonslängd (I/T 440 QB)

3  Stora lådor under queensängen* 

4  Uppfällbar madrassdel vid fotänden för extra 
bred genomgång (I/T 500 QB)

5  Uppvärmd, ventilerad ribbotten och 7-zons 
kallskumsmadrass för vilsam sömn

* Utförande beroende på modell

TV-vägg i mittläge för bekvämt TV-tittande |  
I/T 500 QB

Stängd sväng- och skjutdörr ger komplett rumsavgränsning | 
I/T 500 QB

Utdragbar queensäng | I/T 440 QB Stora lådor under sängen *

Badrumsdörr med avgränsande funktion mot bodelen |  
I/T 500 QB

Uppfällbar madrassdel | I/T 500 QB
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Fördelar bakre tvärställd säng:  
1 Stort bäddmått

2 Hög garderob

3  Garderob under bakre tvärställd säng för extra 
förvaring

4  Överskåp runt om i bakre delen

5  Uppvärmd, ventilerad ribbotten och 7-zons 
kallskumsmadrass för vilsam sömn

6 Fönster bodel över sängen vid bakre väggen

7  Tillval: Sovmiljö och stylingset med skräddar-
sydda resåröverdrag, prydnadskuddar och 
Malibu-pläd

Stor bakre tvärställd säng Hög garderob Garderob under bakre tvärställd säng
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MER HUSBIL.  
MER VÄRDE. 
MER SEMESTER.
Malibu 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 mer- 
värden vi kan lova! Malibu- 
modellerna i GENERATION M 
sätter ribban ännu högre i 
toppskicket!

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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LKarosskonstruktion av yppersta  
klass med elegant rundning av tak  
och sidvägg

Bästa siktkoncept 
för förarhytten (I)

Klassens största 
förvaring  

Möbelsnickeri av hög  
kvalitet ihopsatt med  
skruvar och tappar
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3KAROSSKONSTRUKTION AV YPPERSTA KLASS MED  
ELEGANT RUNDNING AV TAK OCH SIDVÄGG

Hopsättning av tak/vägg utan köldbryggor Skydd mot hagel med glasfiberarmerat tak Glasfiberarmerad golvundersida

Extra lågt garage

Hopsättningen sidovägg/golv görs med mycket stabil balk
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Fördelar Malibu karosskonstruk-
tion:

•  Håller länge och behåller värdet

•   Komfort året runt tack vare per-
fekt isolering

•   Högsta körkomfort och -säker- 
het 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 
(helintegrerad)

•  Rundning tak/sidovägg för ele-
gant helhetsintryck och högsta 
stabilitet på karosskonstruktio-
nen

•  Sektionsbyggda delar bakparti 
och sidokjolar, lättare och  
billigare 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 hopsättningen av karossen punktvis med plugg eller skruvar 

satsar vi på en mycket stabil hopsättning utan köldbryggor med limmade balkar resp. PU-.hopsättningsprofiler. En bety-

dande skillnad!

MALIBU KAROSSKONSTRUKTION

Malibu karosskonstruktion Vanligaste standardlösningen 
för karosskonstruktionen

 Täthetsgaranti 10 år 1 Som regel betydligt kortare

 Vägguppbyggnad
Väggutsida av aluminium, isolering av  

fuktighetsresistent RTM och vattenavvisande 
PU-förstärkningar

Ytterväggar ofta av glasfiberarmering, isolering 
med vattenkänsligt EPS-skum, träribbor som 

förbindelse-/förstärkningselement

 Hopsättning tak/vägg Mycket stabil balk, limmad så det ger 
sidokrockskydd

Tak och vägg punktvis sammanskruvade 
med tätningsband och täckprofil

 Hagel- och stenskottskydd med
 glasfiberarmering

Standard: Takets ovansida och 
golvundersidan av glasfiberarmering

Undergolv av trä med omständlig ytbehandling, 
takyta av hagelkänsligt aluminium

 Påbyggnadsdelar
Sidokjolar av strängpressade aluminium- 

profiler, sektionsbyggda. Akter i flera delar  
och separat stötfångare

Känsliga plastformdelar, utan sektioner  
och ingen separat bakre stötfångare

Plana sidofönster 4-delad akterFönster bodel Seitz S4
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MALIBU UPPVÄRMNINGS- OCH KLIMATTEKNIK

Uppvärmning av köldkänsliga områdenInstrumentbräda med värmestrålning Uppvärmning i hela dubbelgolvet Golvvärmeseffekt
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TRIVSAMT KLIMAT HELA ÅRET I HUSBILEN!

Malibu uppvärmnings- och  
klimatteknik

Standardlösning på 
uppvärmnings- och klimatteknik

 Användning hela året Vinterbonad husbil med komfort  
hela året

Endast vinterduglig eller begränsat  
lämpad för bekväm användning hela året

 Golvvärmeseffekt Hela dubbelgolvskällaren uppvärmt  
med golvvärmeseffekt som standard

Inget uppvärmt dubbelgolv, 
separat golvvärme behövs 

 Uppvärmning av köldkänsliga 
 områden

Många varmluftsutsläpp i hela fordonet, 
riktad uppvärmning av alla teknik- 

komponenter och köldkänsliga ställen

Köldkänsliga ställen som t.ex. 
entréer, tankar och förvaring har oftast  

inte extra riktad uppvärmning

 Uppvärmning av instrument-
 brädan (helintegrerade)

Uppvärmd instrumentbräda med  
radiatoreffekt för behaglig värme- 

strålning i förarhytten

Ej extra uppvärmning av instrument- 
brädan, därigenom ökad köldstrålning 

genom framrutan 

Fördelar Malibu uppvärmnings- och  
klimatteknik:

•  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 instrumentbrädan för 
att värma upp förarhytten (helintegrerad)

•  Riktad uppvärmning av teknikkomponenter 
skyddar dem mot att frysa

•  Extra riktad uppvärmning av köldkänsliga 
delar som t.ex. förvaringsutrymmen och vid 
entrén till bodelen

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

•  Malibu Connect Truma iNet X Pro Panel:  
innovativ och digital kontrollpanel med central 
åtkomst till all utrustning och alla komponen-
ter inkl. färgdisplay med pekfunktion, Blue-
tooth och appstyrning (Touring helintegrerad)

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.
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Malibu Connect Truma iNet X Pro Panel | Touring helintegrerad
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KLASSENS STÖRSTA FÖRVARING TACK VARE UNIK DUBBELGOLVSKÄLLARE
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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, uppfällbar 
(I 490 LE, 500 QB) resp. öppningsbar sidositt-
bänk (ej I 441 LE)

•  Hela dubbelgolvskällaren uppvärmd med  
golvvärmeseffekt

•  LED-belysning i den genomgående dubbel- 
golvskällaren 

Tack vare den extra stora dubbelgolvskällaren och många lättåtkomliga förvaringsutrymmen finns tillräckligt 

plats i alla Malibu husbilar så att semesterbagaget packas säkert och ordentligt på nolltid. Skrymmande 

föremål som exempelvis campingmöbler och skidor förvaras optimalt i det centrala genomgående lastut- 

rymmet. 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 för- 

varingen inifrån. Dubbelgolvskällaren fungerar också som värmelagring så att lasten skyddas mot frost.

I HUSBILEN KAN MAN ALDRIG HA NOG MED FÖRVARINGSUTRYMME!

Malibu förvaring Vanligaste standardlösningen 
för förvaring

 Utförande av dubbelgolvet Dubbelgolvskällare längs hela fordonet med 
en nyttjandehöjd på upp till 48 cm

Teknik i dubbelgolvet med begränsat  
nyttjande av förvaringen och en låg  

nyttjandehöjd

 Utvändig lastmöjlighet
Man kommer åt att lasta på flera ställen 

på förar och passagerarsidan, med invändig 
åtkomst via L-sittgrupp och sidosittbänk

Utvändig lastmöjlighet på ett fåtal ställen 
eller saknas, man kommer inte åt lasten 

inifrån

 Funktion med genomgåend
 förvaring

Genomgående lastutrymme framför  
entrédörren över fordonets hela bredd

Ingen funktion med genomgående förvaring 
på grund av att åtkomst utifrån saknas eller 

inget genomgående utrymme finns

 Invändig åtkomst
Två enorma, nedsänkta bodelsgolvluckor  

i entrén och köksdelen inkl. gångjärn  
av hög kvalitet

Ingen invändig åtkomst, förvaring 
blockerad med teknik och endast 

begränsat användbar

 Viktfördelning
Optimal viktfördelning möjligt för lasten 
tack vare mycket förvaringsutrymme och 

åtkomst på flera ställen

Begränsat med förvaringsutrymmen att 
välja på och jämn viktfördelning försvåras 

genom färre ställen med åtkomst

M
ER

VÄ
R

DE
 M

AL
IB

U 
H

US
BI

L



42

1

2

1 4

2

KLASSENS STÖRSTA FÖRVARING

Gasolbox

Nyttjandehöjd upp till 48 cm
Stor uppvärmd förvaring i dubbelgolvet (nyttjandehöjd upp till 

48 cm) med genomgående lastutrymme (invändig höjd 17 cm)

Enorm golvlucka i bodelsgolvet i entrédelen, lastas bekvämt 

också utifrån med öppen entrédörr, andra lucka i bodelsgolvet  

i köket (upp till 39 cm nyttjandedjup)

Bekväm lastning i förvaringen i dubbelgolvet på passagerar- 

sidan via ytterligare, stor lastlucka. Invändig åtkomst via  

L-sittgrupp, uppfällbar (I 490 LE, 500 QB) resp. öppningsbar 

sidosittbänk (ej I 441 LE) samt via stor golvlucka i bodels- 

golvet i entré- och köksdelen

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

1

2
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4

5
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124 cm
120 cm

Skotergarage upp till 
250 kg last

Tillval Malibu pedelec- 
skotergarage vid queen- 
sängsmodeller 
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MALIBU PEDELEC- / SKOTERGARAGE

Din stora cykel eller pedelec passar inte i husbilens garage? 

Hos Malibu är det inte något problem – Inte heller med queensängsmodellerna I/T 440 QB och I/T 500 QB.

Särskilt för kraven för queensängsmodellerna har Malibu utvecklat en pedelec-lösning. Helt enkelt genialt – så här fungerar det: Fäll upp queensängen utifrån med en 

hand, skjut in tvåhjulingen i garaget med tillvalet lastsystem, sänk ner queensängen igen. 

Malibu-tricket: I en nedsänkning i golvet finns plats för framhjulet. Surra fast allt säkert – klart. Nedsänkningen i golvet och sängundersidan som svängs uppåt ger en 

lasthöjd på upp till 124 cm. Om inte någon cykel transporteras, täcker en golvplatta nedsänkningen i golvet så att lastytan är i en nivå. Invändigt, i sovrummet förblir 

queensängen alltid på den låga, bekväma instegshöjden. 

(tillval för I/T 440 QB, 500 QB)

Pedelec- / skotergarage  
med större invändig höjd 
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124 cm

124 cm

1 2

3 4

Fördelar Malibu pedelec-/skotergarage

1  Tillval utdragbart lastsystem för bekväm 
hantering av cyklarna

2  Högre invändig höjd för pedelec-/skoter- 
garaget från 112 cm upp till 124 cm

3  Passande transportfixeringssystem för  
säker fastsättning vid körning

4  Täckplatta för nedsänkningen i golvet,  
kan då även användas som jämn lastyta

5  Tvåhjulingar med en styrhöjd upp till 124 cm 
kan transporteras, behöver ej lastas ut för  
att sova

6  Queensäng i sovrummet med låg och 
bekväm instegshöjd

7  Innovativ lösning med enkel hantering

Enkel lastning tack vare tillvalet utdragbart lastsystem Större lasthöjd

Passande transportfixeringssystem Täckplatta för nedsänkningen i golvet
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MÖBELSNICKERI AV HÖG KVALITET IHOPSATT MED SKRUVAR OCH TAPPAR
Hopsättning med skruvar och tappar Kvalitetsgångjärn Rullagrade lådor med softclose-stängning

Dörrvred av samma kvalitet som hemma Rymliga överskåp med hyllplan Möbeldesign ”modernline”
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Fördelar kvalitetssnickerier ihopsatta med 
skruvar och tappar:

1  Hopsättning med skruvar och tappar: Snicke-
rierna sätts ihop med skruvar och tappar –  
för högsta stabilitet och hållbarhet 

2  Robusta metallgångjärn av hög kvalitet

3  Rullagrade kvalitetskökslådor med soft- 
close-stängning

4  Dörrvred och -beslag av hög kvalitet

5  Rymliga överskåp med hyllplan och klädda 
med mikrofibermaterial för att minska  
ljudnivån vid körning 

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

7  Elegant belysning underifrån av köksbänkar 
och golvbelysning vid soffgruppen och köket 
för trevlig stämning*

8  Både elegant och praktisk: svängd köksbänk 
för optisk avgränsning av bo- och köksdel och 
som extra avlastningsyta*

Malibu möbelsnickerier Vanligaste standardlösningen
för möbelsnickerier

 Hopsättning möbelsnickerier
Hopsättning med skruvar och tappar  
för högsta stabilitet och hållbarhet  

för konstruktionen

Övervägande enkla skruvförbindelser,  
skruvarna syns ofta på möbeldelarna

 Gångjärn och beslag

Robusta metallgångjärn av hög kvalitet 
tvättrumsdörrar med invändigt liggande 

gångjärn, dörrvred och -beslag med  
samma kvalitet som hemma

Billiga plastgångjärn och -beslag  
samt utvändigt liggande gångjärn  

på tvättrumsdörrar

 Ljudnivå vid körning

Låg ljudnivå vid körning tack vare  
kvalitetssnickerier (t.ex. filtbeklädnad  

vid alla hopsättning av möbler),  
kvalitetsgångjärn och mikrofiber- 

material i överskåpen

Mycket ljud vid körning på grund 
av att det saknas ljuddämpande 

åtgärder för snickerierna

* beroende på modell

Belysning underifrån med LED-teknik Svängd köksbänk
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2,77 m

1 2 3

1    2

BÄSTA SIKTKONCEPT FÖR FÖRARHYTTEN BLAND DE HELINTEGRERADE

Fördelar siktkoncept för förar- 
hytten:

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

2  Optimal översikt när man kör 
genom ergonomisk, framåt- 
lutande instrumentbräda för  
att se körbanan extra tidigt och 
djupt nerdragen vindruta

3  LED-varselljus för att synas  
perfekt

30°

Malibu siktkoncept: Man ser kör- 
banan redan efter 2,77 m (I). 
Hos konkurrenternas modeller ofta 

först efter 4 till 5 m.

Bussbackspeglar med 
vidvinkelspegel

Framåtlutande instrumentbräda LED-varselljus
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MALIBU INTERIÖR

Rom (standard) 
Antara-tygkombination

Design

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

Paris (standard) 
Tygkombination quiltad

London (standard) 
Tygkombination 

Santorin (standard) 
Antara-tygkombination

Lissabon (standard) 
Antara-tygkombination

Ancona 21 (tillval) 
Textilläder/tygkombination

Palermo 21 (tillval) 
Textilläder/tygkombination

Athen (tillval) 
Antara-tygkombination med mikroskinnstruktur

Kairo (tillval) 
Textilläder/tygkombination

Delvis skinn Elfenben (tillval) 
Skinn-tygkombination

Delvis skinn Marone (tillval) 
Skinn-tygkombination

Skinn Macchiato 21 (tillval)Skinn Elfenben 21 (tillval)
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Fördelar Malibu interiör:  

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

•  Dynorna i bodelen tåliga och 
lättskötta

•  Tvättbara draperier och prydnads-
kuddar

• Antibakteriellt madrassöverdrag

•  Tåligt PVC-golv

• Hög ljusbeständighet

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

Stilen Bellagio

Front överskåp: Högglans elfenben med träinlägg och kromat band Botten överskåp: Elfenben matt

Dekor bordskiva och arbetsbänk: Skiffer-look PVC-golv: Graphic Stone

Tillval: 16” alufälgar för 
Fiat Ducato f35 light chassi

Tillval: 16" alufälgar för Fiat Ducato 
f40 heavy chassi/f35 light Chassis 
tillsammans med automatväxellåda

Alufälgar

MALIBU INTERIÖR OCH EXTERIÖR
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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. 



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 | Tyskland
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0 

Efter denna katalogs tryckning, i juli 2021, kan ändringar göras under modellåret. Tillverkaren  
förbehåller sig att göra nödvändiga konstruktions- och formändringar, i den mån de är till för 
tekniskt framsteg och är rimliga för kunden, samt för utrustningsändringar, avvikelser i färg- 
sammansättningen eller i enskilda färgtoner, avvikelser i materialegenskaper samt ändringar  
av leveransomfånget. Detta gäller även färgavvikelser på basfordon, i den mån de beror på 
ändringar från tillverkaren av basfordonet. Prata med din återförsäljare för att få aktuell 
information om produkter och modeller. 
Uppgifterna om leveransomfång, utseende, prestanda, mått och vikter för fordonen – avvikel- 
ser inom ramen av tillverkningstoleranserna (+/- 5 % max.) är möjlig och tillåtet – är enligt de  
kunskaper som finns vid tidpunkten för tryckningen. Observera att fordonen på bilderna kan  
vara extrautrustade och även kan ha utrustning som inte är standard och inte heller kommer  
att kunna beställas som specialutrustning. De dekorationer som avbildas i katalogen ingår ej  
i leveransomfånget. Fler tekniska data framgår av prislistan. 
Eftertryck, även av delar, är endast tillåtet med skriftlig tillstånd i förväg från  
Malibu GmbH & Co. KG. Uppgifterna i denna trycksak uppfyller tyska StVO och  
StVZO. Med reservation för fel och tryckfel. 
1  Vänligen observera garantibestämmelserna för Malibu

Tryckt i Tyskland


