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Registrera dig också för vårt nyhetsbrev så att du
inte missar några nyheter!
Det finns mycket mer att säga om våra vans än vad som ryms i en katalog! Därför finns
mer information på vår webbplats. Navigera genom din dröm-Malibu precis när det passar
dig! Lägg märke till ikonerna i vår katalog.

Anmäld till patent – Försprång genom innovation!
Patentanmälan beror på modell och land.
Beteckningar kan avvika.

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

Det finns många vans men bara en Malibu van. Den är idéernas van. Vare sig det

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

gäller koncept eller detalj – i varje Malibu Van finns erfarenheten från mer än

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

40 års husbilskonstruktion och utvecklarnas hela påhittighet. Född ur mångårig

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

praktisk erfarenhet. Det känner du varenda semesterdag. Till exempel på den

tionskraften, tekniken i framkant och kvalitetskravet i husbilarnas premium-

unika boende- och sovkomforten, den otroligt stora och in i detalj framarbetade

klass. Övertyga dig om den unika semesterkvaliteten i säljutställningen för

mängden förvaring med högsta funktion, på den avancerade och omfattande

Malibu Van i Aulendorf eller hos våra återförsäljare. Ännu bättre: Prova din

karossisoleringen för resor 365 dagar om året eller de ovanligt stabila möbel-

önskevan inom ramen av vårt Test & Rent-program. Du vill mer? Mer rese-

snickerierna med en kvalitet som håller länge. Basen för en ovanligt exklusiv

komfort, mer kvalitet, mer finess? Då är Malibu van din perfekta kompanjon

design är de noggrant utvalda materialen och hantverksutförandet av hög

på semestern. Den kombinerar nämligen den behändiga storleken för en van

kvalitet. Utifrån allt detta blir resultatet ett klart formulerat premiumkrav:

med komfortkravet för en stor husbil.

Malibu Van betyder ”bästa van i klassen”.

Carthago gruppens huvudsäte i Aulendorf

FÖRETAGET

PREMIUM-VAN FRÅN MALIBU: NÄR DET SKA VARA LITE MER

comfort 640 LE | Utvändig färg vit
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EN UNIK FRAMGÅNGSHISTORIA

1979
”Det där kan man göra bättre” tänkte
Karl-Heinz Schuler när han såg en campingbuss. Sagt och gjort: den 1 juli 1979 grundade
han sitt eget husbilsmärke Carthago.

1991

1985
Företaget, som specialiserar sig på att
bygga om VW-bussar, börjar snabbt
att växa. Solid konstruktion, praktisk
och unik interiör samt individuella
egenskaper var framgångskonceptet
redan på den tiden.

Med bytet till VW T4 tillkommer
olika axelavstånd och planlösningar, till och med en första
variant med hygienutrymme.

2019 & 2020
Malibu Van vinner kategorin
”Campingbussar med badrum”
i Promobils läsaromröstning.
Toppfavorit är Malibu Van charming
GT skyview som förmedlar en helt
ny rums- och körkänsla.

2022
Malibu Van-familjen växer ytterligare. Nya Malibu Van diversity är mångsidigare
än någonsin förr och kompletterar produktsortimentet perfekt.
4

2013
Malibu Van är tillbaka! Den moderna
tolkningen av den trivsamma campingbussen blir snabbt en favorit för husvagnsentusiaster. Även Carthago City
i sydtyska Aulendorf med stor säljutställning invigs.

2021
Två nya modeller presenteras! Innovativa Malibu Van first class – two rooms
med tvårumskoncept och generös rumskänsla samt family-for-4-modellerna
med unikt uppställbart hybridtak och fyra fullvärdiga sovplatser. Vi blev extra
glada över plats 1 på European Innovation Awards i kategorin ”Totalkoncept
van” för den här modellen.

”På första blicken är Malibu Vans
framför allt skåpbilar genomstajlade
framifrån och bak med avancerad
utrustning.”

”Också för den här varianten satsar
Malibu på husbilsteknik av hög kvalitet.
De uppställbars hybridtaket är mycket
lätt och trots detta mycket stabilt,
samtidigt har det utmärkt isolering.”

”Första intrycket: otroligt allt vad
som får plats i Malibun. Surfbräda,
SUP-bräda, stolar, paraply, kläder –
och känslan av en frihet som vi fram
tills nu inte har upplevt.”

Reisemobil International, 03/2020 & Camper Vans,
02/2020 (provkörning: Malibu Van charming coupé 600 DB)

Camping, 05/2021
(presentation: Malibu Van family-for-4)

AutoBild Reisemobil, 11/2020
(långtidstest: Malibu Van charming 640 LE)

”Redaktörerna lovordade den höga sovkomforten
och det praktiska badrumskonceptet med svängbar toalett. [...] På vårt avspärrade testområde
klarade Malibun av väjningsmanövrar och
bromstest på ett utmärkt sätt, dessutom glänste
den vid ljudmätningen.”
AutoBild Reisemobil, 05/2021 (långtidstest, resultat: Malibu Van charming 640 LE)

”Malibu Van är ett praktiskt campingfordon
medlyxig bodel. Trots bra motor är denna van
bränslesnål, har mycket platsoch förvaring
men är samtidig lättmanövrerad. Tack vare
hygienutrymme med toalett behöver man inte
åka till en campingplats.”
Firmenwagen, 04/2021 (presentation: Malibu Van comfort 640 LE)

”Man kommer
åt diverse förvaringsutrymmen på
ett smart sätt.”
Reisemobil International,
06/2021 (proffstest:
Malibu Van charming
coupé 640 LE RB)

FÖRETAGET

BÄSTA VAN I KLASSEN – MALIBU ÖVERTYGAR

”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)

AWARDS
REISEMOBILE

REISEMOBILE

DES JAHRES

DES JAHRES

1. PLATZ

1. PLATZ

2019 2020
Malibu Van
Campingbusse mit Bad

Malibu Van
Campingbusse mit Bad

EUROPEAN
INNOVATION
AWARD

KATEGORIE

GESAMTKONZEPT VAN

GEWINNER

2021
AUSGEZEICHNET DURCH DIE
FÜHRENDEN EUROPÄISCHEN
CARAVANING-EXPERTEN

Reisemobil-Wahl
2021
1. PLATZ

Kastenwagen/Campingbusse

MALIBU CHARMING GT
SKYVIEW 640 LE RB
Ausgabe 18 / 2021
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JÄMFÖRELSE MODELLPROGRAM MALIBU VAN
Den rätta lösningen för alla van-entusiaster – bli inspirerad av den stora variationen för Malibu Van. Upptäck höjdpunkterna i en kort översikt.

MODELLER
VARIANTER

BO

FIRST CLASS – TWO ROOMS

DIVERSITY

COMFORT

Innovativ planlösning med unikt tvårumskoncept,
omklädningsrum och generös rumskänsla

Allround med XL-kökskomfort och generös rumskänsla

Mästaren i oberoende med exklusivt absorptionskylskåp och flexibelt val av energikälla gasol, 12 V, 230 V

• charming GT skyview eller charming coupé

• charming GT skyview eller charming coupé

• charming GT skyview eller charming coupé

• family-for-4 med uppställbart tak

• family-for-4 med uppställbart tak

• Extra generös rumskänsla med mycket plats och fri
siktlinje bakåt

• Extra generös rumskänsla med mycket plats, fri
siktlinje bakåt och platssparande skjutdörr till
tvättrummet

• XL-sittgrupp ”Maxi 4” med bred genomgång
och extra stort soffbord
• Tvårumskoncept med avgränsningsdörr för avgränsning av bodel och omklädningsrum
• Premiumkök, 84-l-kompressorkylskåp på kökets
kortsida mot entrén, man kommer då åt det utifrån
och inifrån

KÖK

• XL-Soffgrupp ”Maxi 4” med bred genomgång och
extra stort soffbord

• Bred genomgång i bodelen mellan sittgruppen och
köket, platssparande skjutdörr till tvättrummet
• XL-Soffgrupp ”Maxi 4” med bred genomgång och extra
stort soffbord

• XL-komfortkök med stor arbetsyta, utökad arbetsyta,
övertäckning för diskhon och extra arbets- och avlastningsyta över kylskåpet

• Komfortkök med stor arbetsyta, utökad arbetsyta och
multifunktionell övertäckning för diskhon inkl.
vägghållare

• 84-l-kompressorkylskåp placerat i separat universellt
kombiskåp nere

• 80-l-absorptionskylskåp i separat kombiskåp, på
bekväm höjd, med automatiskt energivalsystem för
gasol, 230 V och 12 V, därigenom betydligt lägre
elförbrukning och mer oberoende

• Extra breda och djupa kökslådor med dubbel låsning

• Extra breda och djupa kökslådor med dubbel låsning

BADRUM
SOVA

FÖRVARING

• XL-flexibadrum ”1000+ med funktionen omklädningsrum” med avgränsningsdörr inklusive vikelement för
avgränsning av bodel och omklädningsrum

• XL-flexibadrum ”1000” med platssparande, tvådelad
skjutdörr för att man ska kunna röra sig obehindrat
i bodelen och extra bred öppning till tvättrummet

• XL-flexibadrum ”1000” med platssparande, tvådelad
skjutdörr för att man ska kunna röra sig obehindrat
i bodelen och extra bred öppning till tvättrummet

• Enkelsäng på längden ”200+”

• Enkelsäng på längden ”200+” (640 LE K)

• Enkelsäng på längden ”200+” (640 LE)

• Bakre tvärställd säng ”B160+” (600 DB K)

• Bakre tvärställd säng ”B160+” (600 DB)

• Högt universalskåp kan användas som köksskåp eller
garderob

• Universellt kombiskåp över kylskåpet kan användas
som köksskåp eller garderob

• Takhögt kombiskåp med stor universell garderob
under kylskåpet, invändig höjd 100 cm

• Stor garderob åtkomlig framifrån och uppifrån med
liftfunktion och stor garderob som man kommer åt
uppifrån med några enkla handgrepp

• Stor garderob åtkomlig framifrån och uppifrån med
liftfunktion och stor garderob som man kommer åt
uppifrån med några enkla handgrepp (640 LE K)

• Ytterligare stor garderob åtkomlig framifrån och
uppifrån med liftfunktion stor garderob som man
kommer åt uppifrån med några enkla handgrepp
(640 LE)

• Två separata garderober enkla att komma åt
uppifrån (600 DB K)
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• Två separata garderober enkla att komma åt
uppifrån (600 DB)

CHARMING

FAMILY-FOR-4

Följeslagare i vardagen med korta fordonslängder under
6 meter, extra bra för stadskörning och perfekt som andrabil

Exklusiva modeller i versionen coupé eller GT skyview

Malibu Van med fyra fullvärdiga sovplatser och uppställbart
tak med unik hybridkonstruktion

• family-for-4 med uppställbart tak

• Modeller: first class – two rooms, diversity, comfort

• Modeller: first class – two rooms, diversity, compact

• family-for-4 med uppställbart tak

• charming GT skyview eller charming coupé

• Maximal plats med kort fordonslängd genom smatt, kompakt
rumsuppdelning och fri siktlinje bakåt

Större invändiga höjd i förarhytten och bodelen skapar en helt
ny rums- och körkänsla

Höjdpunkter uppställbart tak:

• Kompakt sittgrupp, inriktad på kort fordonslängd och soffbord
med vridbar förlängning

GT skyview: Ej överskåp i förarhytten, istället panoramataklucka med skinnklädd takhimmel från förarhytten till över
sittgruppen

• Kompakt sidokök med stor arbetsyta, utökad arbetsyta och
övertäckning för diskhon
• 84-l-kompressorkylskåp integrerat i sidoköket
• Bekväm åtkomst kylskåp genom mycket plats, tack vare
öppen åtkomst till tvättrummet och one-level-golv utan
nivåskillnader till in i tvättrummet

coupé: Ej överskåp i förarhytten, istället takbaldakin som går
in i förarhytten med dämpad belysning
Exklusiv standardutrustning ”charming”:
• Utökadytterdekor med jordglobssymbol och texten
”charming”
• Ratt och växelspaksknopp med läder
• 16” alufälgar Fiat Ducato
• Kylargrill i högglans svart

• Fyra fullvärdiga sovplatser med en bäddyta i det uppställbara
taket på 200 x 135 cm
• Glasfiberarmerad takbeläggning ”Protect” för att skydda det
uppställbara taket mot hagel och yttre skador
• Låg egenvikt på endast 105 kg
• Bestående av mycket stabil sandwich och designelement av
plast på sidorna
• Premium-fönster i tvättrumsväggen för tillräcklig ventilation
(ej compact-modellerna)
• Takspoiler för att minimera vindljud
(ej GT skyview-modeller)

JÄMFÖRELSE MODELLPROGRAM MALIBU VAN

COMPACT

• Strålkastrarram i svart
• Kompaktbadrum med platssparande fällbart handfat, vridbar
toalett och helt avgränsningsbar dusch med stabil vikdörr
• Enkelsäng på längden ”200+” (600 LE)
• Bakre tvärställd säng (540 DB)
• Stor garderob åtkomlig framifrån och uppifrån med liftfunktion och stor garderob som man kommer åt uppifrån med
några enkla handgrepp (600 LE)

• Stötfångare lackerad i fordonets färg
• Extraförvaringsfack i överskåpet vid ingången
• Uppgradering dämpad LED-belysning: Indirekt dämpad belysning på förar- och passagerarsida, dämpad LED-belysning vid
dubbelgolv sittgrupp
• Skyddande lock i entrén

• Stor garderob över bakre tvärställd säng (540 DB)
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Malibu Van
first class – two rooms

Malibu Van diversity –
allround med XL-kökskomfort

från
s. 14

UNIK

205 cm

205 cm

INNOVATIV

636 cm

640 LE RB

600 DB K

191 x 164 /
150 cm

99 cm

90 cm

Gasol
2 x 11 kg

Gasol
2 x 11 kg

640 LE K

600 DB

Även som Malibu Van family-for-4 med uppställbart hybridtak
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599 cm

202 x 90 cm
189 x 102 cm

90 cm
Gasol
2 x 11 kg

205 cm

636 cm

191 x 164 /
150 cm

99 cm
Gasol
2 x 11 kg

205 cm

599 cm

202 x 90 cm
189 x 102 cm

Malibu Van comfort –

från s. 22

mästaren i oberoende

från
s. 26

Malibu Van charming – exklusiva modeller som coupé eller GT skyview med utökad standardutrustning

205 cm

205 cm

636 cm

205 cm

636 cm

599 cm

202 x 90 cm
189 x 102 cm

191 x 164 /
150 cm

99 cm

205 cm

599 cm

202 x 90 cm  
189 x 102 cm

191 x 164 /
150 cm

99 cm

90 cm

90 cm

Gasol
2 x 11 kg

Gasol
2 x 11 kg

Gasol
2 x 11 kg

Gasol
2 x 11 kg

640 LE

600 DB
coupé eller GT skyview

640 LE
coupé eller GT skyview

600 DB K
coupé eller GT skyview

Även som Malibu Van family-for-4 med uppställbart hybridtak
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205 cm

205 cm

636 cm

205 cm

205 cm

636 cm

599 cm

541 cm

202 x 90 cm
189 x 102 cm

202 x 90 cm
189 x 102 cm

99 cm

191 x 141 /
126 cm

99 cm

202 x 90 cm
187 x 102 cm

99 cm

64 cm

Gasol
2 x 11 kg

Gasol
2 x 11 kg

Gasol
2 x 5 kg

640 LE K
coupé eller GT skyview

640 LE RB
coupé eller GT skyview

540 DB

från s. 44

MODELLÖVERSIKT MALIBU VAN

Malibu van compact – följeslagare i vardagen
med korta fordonslängder under 6 meter

från s. 32

Gasol
2 x 11 kg

600 LE

Även som Malibu Van family-for-4 med uppställbart hybridtak
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comfort 600 DB | utvändig färg vit

charming GT skyview 640 LE | utvändig färg aluminiumgrå metallic

family-for-4 GT skyview 640 LE K | utvändig färg aluminiumgrå metallic

MALIBU VAN
FIRST CLASS –
TWO ROOMS
INNOVATIV PLANLÖSNING MED
UNIKT TVÅRUMSKONCEPT OCH
GENERÖS RUMSKÄNSLA
Otroligt öppen rumskänsla med
stor rörelsefrihet. Multifunktionellt tvättrum med avgränsningsdörr mot bodelen och
funktionen omklädningsrum.
Utökning omklädningsrum
genom tvättrumsvägg som fälls
inåt.
Modell 640 LE RB
STANDARDUTRUSTNING:

Stor
sittgrupp

Tvårumskoncept
med avgränsningsdörr

84-l-kompressorkylskåp på kökets
kortsida

Universellt
högt skåp

XL-flexibadrum
”1000+ med funktionen omklädningsrum”

Stor garderob
under bakre
sängen

charming
GT skyview /
coupé

family-for-4
med uppställbart hybridtak

TILLVAL:

Två
stilar
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first class – two rooms 640 LE RB | stil Cherry Style | design Paris

360°

FIRST CLASS – TWO ROOMS

first class – two rooms 640 LE RB | stil Cherry Classic

Badrummet visas ej på bilden
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PREMIUMKÖK
1

16

first class – two rooms 640 LE RB | premiumkök med stor arbetsyta

84-l-kompressorkylskåp

2

Utvändig åtkomst kylskåp

Fördelar premiumkök:
1	Stor köksbänk och tre djupa rullagrade
kökslådor med softclose-stängning och
integrerad bestickinredning av trä
2	Kraftfullt kompressorkylskåp på 84 l
integrerat vid ingången på kökets kortsida,
man kommer då bekvämt åt kylskåpet inoch utifrån
3	Stor utdragsförvaring för köksgeråd med
utdragbar, integrerad sophink (i separat
hygiendel) på sittbänkens kortsida

FIRST CLASS – TWO ROOMS

2

4	Man kommer bekvämt åt förvaringen i
sittbänken uppifrån med enkla handgrepp
utan att man behöver ta bort dynorna
5	Gasolspis med två brännare med elektrisk
tändning och praktisk glasövertäckning
6	Diskoövertäckning utan höjdskillnader för
extra arbets- och avlastningsyta

3

Stor utdragsförvaring

4

Förvaring i sittbänken

7	Det höga universalskåpet kan användas
som köksskåp, klädskåp eller extra hög
garderob
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OMKLÄDNINGSRUM – UNIKT I VANKLASSEN
1

18

first class – two rooms 640 LE RB | tvårumskoncept med omklädningsrum tack vare avgränsning mot bodelen

Två I vikjalusier för att samtidigt kunna avgränsa tvättrummet, toaletten eller duschkabinen
från omklädningsrummet på valfritt sätt.
Den II vridbara toaletten gör att man kan nyttja utrymmet perfekt.
Avgränsningsdörren III inklusive vikelement är till för att avgränsa bodel och omklädningsrum.

I

III

Den IV vridbara tvättrumsväggen skapar maximal rörelsefrihet för överkroppen.

II
IV

Fördelar omklädningsrum:
1 O
 mklädningsrum tack vare avgränsning mot
bodelen genom avgränsningsdörr inklusive
vikelement
1	Större rörelsefrihet genom tvättrumsväggen
som kan fällas in i badrummet
2	Två vikjalusier kan användas som alternativ
för att stänga av tvättrummet

Rumsdelning
Avgränsningen mot bodelen och därmed omklädningsrummet görs med endast två grepp genom
att man öppnar III avgränsningsdörren och fäller ut vikelementet.

3	Från omklädningsrummet kommer man
bekvämt åt de separata garderoberna under
enkelsängarna på längden och det höga
universalskåpet

FIRST CLASS – TWO ROOMS

Kör- och boläge

Tack vare den vikbara tvättrumsväggen som IV fälls inåt skapas maximal rörelsefrihet, framför allt
för överkroppen.

III

IV

Omklädningsrum
Det färdiga omklädningsrummet med avgränsning mot bodelen, mer plats att röra sig på till in
i tvättrummet och man kommer åt de V separata garderoberna under enkelsängarna på längden
och det höga universalskåpet från omklädningsrummet.
Två VI vikjalusier med dubbel funktion:
– Duschavgränsning
– Samtidigt som tvättrummet och toaletten avgränsas från omklädningsrummet

VI

Den VII vridbara toaletten i parkeringsläge.

V
VII

V
V
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GARDEROBER
1

2

Högt universalskåp

Extra stor garderob som man kommer åt framifrån och uppifrån

83 cm
100 cm

20

Stor garderob som man kommer åt med några enkla handgrepp

Fördelar förvaring och garderober:
1 H
 ögt universalskåp kan valfritt användas som
köksskåp, klädskåp eller extra hög garderob –
alla funktioner kan kombineras
2	Extra hög garderob under enkelsängen på
längden på passagerarsidan, man kommer åt
den bekvämt uppifrån tack vare liftfunktion
och separat madrassdel
3	Stor garderob med två separata förvaringsfack under enkelsängen på längden på förarsidan, man kommer åt den med några enkla
handgrepp

FIRST CLASS – TWO ROOMS

3

99 x 54 x 39 cm

41 x 63 x 13 cm
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MALIBU VAN
DIVERSITY

diversity 640 LE K | stil Cherry Classic | design London

ALLROUND MED XL-KÖKSKOMFORT OCH GENERÖS RUMSKÄNSLA
Öppen rumskänsla med enorm
rörelsefrihet och öppen siktlinje.
XL-komfortkök med kraftfullt
84-l-kompressorkylskåp i separat universellt kombiskåp, extra
stora arbets- och avlastningsytor, plus extra breda och djupa
kökslådor och perfekt förvaringskoncept.
Modellerna 600 DB K, 640 LE K

STANDARDUTRUSTNING:

Stor
sittgrupp

Mer
rörelsefrihet

XL-komfortkök
med extra stor
arbetsyta

84-l-kompressorkylskåp i universalskåpet

XL-flexibadrum ”1000”

Stor garderob
under den
bakre sängen

charming
GT skyview /
coupé

family-for-4
med uppställbart hybridtak

TILLVAL:

Två
stilar
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360°

DIVERSITY

diversity 640 LE K | stil Cherry Style

Badrummet visas ej på bilden
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XL-KOMFORTKÖK
1

Universellt kombiskåp och 84-l-kompressorkylskåp

2

Utökad arbetsyta utan höjdskillnad

Fördelar XL-komfortkök:
1	Universellt kombiskåp med kraftfullt
84-l-kompressorkylskåp undertill
2	Extra stor arbetsyta tack vare utökning
utan höjdskillnad med enhandsanvändning
i entrén, multifunktionell diskhoövertäckning och extra arbets- och avlastningsyta
över kylskåpet

3

Extra breda kökslådor

3	Tre extra breda och djupa rullagrade kökslådor med dubbel låsning, softclose-stängning och integrerad bestickinredning av trä
4	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
5	Utdragbar sophink integrerad i sittbänken
(med separat hygiendel)
6	Gasolspis med två brännare med elektrisk
tändning och praktisk glasövertäckning

4
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Utdragsförvaring och
förvaring i sittbänken

1

diversity 640 LE K | man kommer åt garderoben framifrån och uppifrån

3

diversity 600 DB K | två garderober under
bakre tvärställd säng

DIVERSITY

GARDEROBER

83 cm

Fördelar garderober:

2

1	Extra hög garderob under enkelsängen på
längden på passagerarsidan, man kommer åt
den bekvämt uppifrån tack vare liftfunktion
och separat madrassdel (640 LE K)

diversity 640 LE K | man kommer åt garderoben med några enkla handgrepp

2	Stor garderob med två separata förvaringsfack under enkelsängen på längden på förarsidan, man kommer åt den uppifrån med
vikmekanism med några enkla handgrepp
(640 LE K)

99 x 54 x 39 cm
41 x 63 x 13 cm

3	Två separata garderober under bakre tvärställd säng, man kommer bekvämt åt dem
på passagerarsidan uppifrån, man kommer
dessutom åt den främre framifrån, bakre
garderoben kan utökas mot förvaringen bak
(600 DB K)
25

MALIBU VAN
COMFORT

comfort 640 LE | stil Cherry Style | design London

MÄSTAREN I OBEROENDE
Mer oberoende med exklusivt
80-l-absorptionskylskåp med
automatiskt energival: Gasol,
230 V, 12 V och därigenom lägre
elförbrukning. Maximal kökskomfort med extra arbets-/
avlastningsyta och extra breda
kökslådor. Kylskåp i separat
takhögt kombiskåp. Universell
garderob undertill, fler garderober under den bakre sängen.
Modellerna 600 DB, 640 LE

STANDARDUTRUSTNING:

Stor
sittgrupp

Komfortkök
inkl. utökning
av arbetsytan

Mer oberoende
tack vare 80-labsorptionskylskåp

XL-flexibadrum ”1000”

Garderober med
upp till 100 cm
invändig höjd

Stor varierbar
förvaring bak

TILLVAL:

Tre
stilar

26

charming
GT skyview /
coupé

360°

COMFORT

comfort 600 DB | stil Turin | design Ancona 21

27

KOMFORTKÖK
1

comfort 640 LE | stil Cherry Style

Badrummet visas ej på bilden

28

80-l-absorptionskylskåp på bekväm höjd

3

Extra breda kökslådor

Fördelar komfortkök:
1	Extra stor arbetsyta tack vare utökad arbetsyta utan nivåskillnader, hanteras med en
hand

COMFORT

2

2	Högsta oberoende genom exklusivt utvecklat 80-l-absorptionskylskåp på bekväm höjd
med automatiskt energival för gasol, ström
och batteri. Detta ger betydligt lägre elförbrukning
3	Tre extra breda och djupa rullagrade kökslådor med dubbel låsning, softclose-stängning och integrerad bestickinredning av trä

5

Stor utdragsförvaring

4	Man kommer bekvämt åt förvaringen i
sittbänken uppifrån med enkla handgrepp
utan att man behöver ta bort dynorna
5	Stor utdragsförvaring för köksgeråd med
utdragbar, integrerad sophink (i separat
hygiendel) på sittbänkens kortsida

4

Förvaring i sittbänken

6	Multifunktionell övertäckning för diskhon
med vägghållare kan användas som skärbräda, utökad förvaring eller arbetsyta
utan höjdskillnader
7	Gasolspis med två brännare med elektrisk
tändning och praktisk glasövertäckning

29

GARDEROBER
1

2

Extra hög garderob med
plats för galgar

comfort 640 LE | man kommer åt garderoben framifrån och uppifrån

83 cm
100 cm

30

comfort 640 LE | man kommer åt garderoben med några enkla handgrepp

Fördelar garderober:
1	Universell garderob med belysning under
kylskåpet, till vänster tre invändiga lådor och
till höger en separat garderob med invändig
höjd på 100 cm
2	Ytterligare, extra stor garderob under enkelsängen på längden på passagerarsidan, man
kommer åt den bekvämt uppifrån tack vare
liftfunktion och separat madrassdel (640 LE)

99 x 54 x 39 cm
41 x 63 x 13 cm

4

comfort 600 DB | två garderober under bakre tvärställd säng

COMFORT

3

3	Stor garderob med två separata förvaringsfack under enkelsängen på längden på förarsidan, man kommer enkelt åt den uppifrån
med vikmekanism med några enkla handgrepp (640 LE)
4	Ytterligare två garderober under bakre tvärställd säng, man kommer bekvämt åt dem
på passagerarsidan uppifrån, man kommer
dessutom åt den främre framifrån, bakre
garderoben kan utökas mot förvaringen bak
(600 DB)
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MALIBU VAN

1

EXKLUSIVA MODELLER
I VERSIONEN COUPÈ ELLER
GT SKYVIEW
Den större invändiga höjden i
förarhytten och bodelen skapar
en helt ny rums- och körkänsla.
Med den exklusiva standardutrustningen ”charming“.
Modellerna 600 DB, 640 LE,
600 DB K, 640 LE K, 640 LE RB

STANDARDUTRUSTNING:

Valfritt
coupé eller
GT skyview

Större invändig höjd i
förarhytten

Sportig
utvändig
design

Indirekt
dämpad
belysning

TILLVAL:

Tre
stilar

32

family-for-4
med uppställbart hybridtak

Exklusiv
utrustning

charming GT skyview 640 LE | stil Cherry Classic | design Rom

charming coupé 600 DB K | stil Cherry Style | design Lissabon

360°

Fördelar charming:
Två varianter kan väljas för förarhytten med
utökning invändig höjd i förarhytten och över
sittgruppen:

CHARMING

2

1	GT skyview: Ej överskåp, istället panoramataklucka med skinnklädd takhimmel från
förarhytten till över sittgruppen
2	coupé: Ej överskåp, istället genomgående
takbaldakin som går till in i förarhytten
med dämpad belysning och praktisk avlastningsyta över förarhytten
• Unik rums- och körkänsla
• Enorm ståhöjd
• Förarhytten integrerad i bodelen
• Äkta husbilskomfort
•	Man kommer bekvämt åt stolarna i
förarhytten i boläge
• Genomgående överskåp på sidan till in
i förarhytten
• Exklusiv standardutrustning ”charming”

33

EXKLUSIV STANDARDUTRUSTNING ”CHARMING”
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1

Indirekt dämpad belysning på förar- och passagerarsida

2

Förvaringsfack i överskåpet

1

3

Skyddande lock över kontrollpanelen

Dämpad belysning vid dubbelgolvet vid sittgruppen

5

Ratt och växelspaksknopp med läder

Utökad ytterdekor

Exklusiv standardutrustning ”charming”:
1	Uppgradering dämpad LED-belysning:
Indirekt dämpad belysning på förar- och
passagerarsida, dämpad LED-belysning
vid dubbelgolv sittgrupp

CHARMING

4

2	Extra förvaringsfack i överskåpet i entrén
3	Skyddande lock över kontrollpanelen i entrén
4	Ratt och växelspaksknopp med läder
5	Utökad ytterdekor med jordglobssymbol och
texten ”charming”
6	Fiat Ducato alufälgar 16“
7	Kylargrill i högglans svart, strålkastrarram
i svart och stötfångare i fordonets färg

6

Fiat Ducato alufälgar 16”

7

Kylargrill och strålkastrarram i svart och
stötfångare i fordonets färg

35

BO
FIRST CLASS – TWO ROOMS | DIVERSITY | COMFORT | CHARMING
1

36

comfort 600 DB | stil Cherry Style | design Paris | stor sittgrupp ”Maxi 4”, överskåp i förarhytten standard

Designhyllor över sittgruppen

3

Tillval: 24” LED-TV

Fördelar bo:

24"

1	Stor sittgrupp ”Maxi 4” för fyra personer
med perfekt integrering av de vridbara
förarhyttssätena och soffbordet med vridbar
förlängning
1	Överskåp i förarhytten med lucka (ej
charming-modellerna)
2	Designhyllor över sittgruppen (ej vid tillvalet
LED-TV)

4

Förvaring med lucka och gångjärn av hög
kvalitet

5

Skjutdörr till tvättrummet för fri genomgång bakåt och
samtidigt öppning till tvättrummet

3	Tillval: 24” LED-TV över sittgruppen
4	Stor förvaring i dubbelgolvet vid sittgruppen
med lucka och gångjärn av hög kvalitet, man
kommer åt förvaringen snabbt och enkelt
med enkla handgrepp
5	Fri genomgång bakåt och mycket plats tack
vare skjutdörr till tvättrummet (ej 640 LE RB)

61 cm

6	Elegant entré med kromat Malibu-märke
och indirekt accentbelysning
7	Ny form för sittgruppen för att ge en större
genomgångsbredd i köksavdelningen /
bodelen

6

Elegant entré

8	Dämpad belysning kan styras separat från
arbetsljuset
9	Perfekt rumskänsla med fri siktlinje
(ej 600 DB, 640 LE)

CHARMING | COMFORT | DIVERSITY | FIRST CLASS – TWO ROOMS

2
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XL-FLEXIBADRUM ”1000”

Vridbar toalett

FIRST CLASS – TWO ROOMS | DIVERSITY | COMFORT | CHARMING
XL-flexibadrum ”1000” | mer komfort och otroligt mycket plats

al
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1
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2

Enorm duschkabin

Badrumsspegel och praktisk vägghylla

5

Skjutdörr för extra bred öppning till tvättrummet

Fördelar XL-flexibadrum ”1000”:
1	Vridbar toalett för att utnyttja utrymmet
perfekt, enormt mycket plats för att tvätta
händerna och duscha, toaletten syns inte
när den är i parkeringsläge under den bakre
sängen
2	Komplett avgränsningsbar duschkabin med
två vikdörrar, utan duschdraperi som brukar
”fastna på kroppen”
3	Generös plats för huvudet över handfatet,
stor spegel och praktisk vägghylla
4	Stort tvättställ med underskåp för hygienartiklar
XL-flexibadrum ”1000”
(600 DB, 640 LE, 600 DB K, 640 LE K)

4

5 	Platssparande, tvådelad skjutdörr för extra
bred öppning till tvättrummet

Stort tvättställ med underskåp

50

cm

XL-flexibadrum ”1000+ med funktionen
omklädningsrum”(640 LE RB)
6 	Avgränsningsdörr inkl. vikelement för
avgränsning av bodel och omklädningsrum

CHARMING | COMFORT | DIVERSITY | FIRST CLASS – TWO ROOMS

3

39

SOVA – ENKELSÄNG PÅ LÄNGDEN ”200+”
Modeller: 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB
1

first class – two rooms 640 LE RB | stil Cherry Classic | enkelsäng på längden ”200+” med stora överskåp sidor

202 x 90 cm
189 x 102 cm

40

Modeller: 600 DB, 600 DB K
2

diversity 600 DB K | stil Cherry Style | bakre tvärställd säng ”B160+” överskåp och hörnhyllor

191 x 164/
150 cm

CHARMING | COMFORT | DIVERSITY | FIRST CLASS – TWO ROOMS

SOVA – BAKRE TVÄRSTÄLLD SÄNG ”B160+”

41

SOVA – INSTEG SÄNGAR, FÖRVARING, KOMFORT

42

3

Sängtrappa med extra förvaring | 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB

4

Överskåp med hörnhyllor i bakre delen | 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB

5

Trappsteg kan tas bort flexibelt | 600 DB, 600 DB K

6

Överskåp runt om bak | 600 DB, 600 DB K

Ventilerad ribbotten och 7-zons-kallskumsmadrass

Fördelar sova:
1	Enkelsäng på längden ”200+” med bäddlängd på passagerarsidan på över 200 cm
(640 LE, 640 LE K, 640 LE RB)
2	Bakre tvärställd säng ”B160+” med extra
stor bäddyta (600 DB, 600 DB K)
3	Man lägger sig bekvämt med helt borttagbar sängtrappa med förvaring (640 LE,
640 LE K, 640 LE RB)
4	Överskåp och hörnhyllor på förar och
passagerarsidan med generös höjd
(640 LE, 640 LE K, 640 LE RB)
5	Trappsteg kan tas bort flexibelt för att gå
upp i sängen bekvämt (600 DB, 600 DB K)

8

Köld- och stötskydd på bakre fönster

6	Överskåp runt om med öppna hörnhyllor
(600 DB, 600 DB K)
7	Ventilerad ribbotten och 7-zons-kallskumsmadrass för utmärkt liggkomfort
8	Köld- och stötskydd på bakre fönster
9	Exklusivt mikrofibermaterial på insidan
av taket och på väggarna
10	Tillval: Utökning av bäddytan med dyna
mellan enkelsängarna på längden (640 LE,
640 LE K, 640 LE RB)

CHARMING | COMFORT | DIVERSITY | FIRST CLASS – TWO ROOMS

7
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MALIBU VAN
COMPACT

compact 600 LE | utvändig färg järngrå metallic

FÖLJESLAGARE I VARDAGEN
MED KORTA FORDONSLÄNGDER UNDER 6 METER
Flexibel allround, extra bra för
stadskörning och perfekt som
andrabil. Maximal komfort vid
extra kort fordonslängd genom
smart, kompakt rumsuppdelning.
Modellerna 540 DB, 600 LE

STANDARDUTRUSTNING:

Kompakt
sittgrupp

Kompakt
kök

84-l-kompressorkylskåp
i sidoköket

Platssparande
kompaktbadrum

Instegshöjd i
sängarna endast
64 cm (540 DB)

Stor
garderob

TILLVAL:

Två
stilar
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family-for-4
med uppställbart hybridtak

COMPACT

compact 540 DB | stil Cherry Style | design Ancona 21

45

BO
1

compact 540 DB | stil Cherry Style |
design Palermo 21 | sittgrupp

2

Två designhyllor

Fördelar bo:
1	Sittgrupp för fyra personer med perfekt
integrering av de vridbara förarhyttssätena
och soffbord med vridbar förlängning
2	Två designhyllor över soffgruppen (ej vid
tillvalet LED-TV)
3	Tillval: 24” LED-TV över sittgruppen
4	Överskåp i förarhytten medfrontlucka, där
även soffbordet kan förvaras vid körning

3

4

Tillval: 24” LED-TV

5 Stor förvaring i dubbelgolvet vid sittgruppen
med lucka och gångjärn av hög kvalitet, man
kommer åt förvaringen snabbt och enkelt
med enkla handgrepp
24"

Överskåp med lucka förarhytt

6	Elegant entré med kromat Malibu-märke
och indirekt accentbelysning
7	Dämpad belysning kan styras separat från
arbetsljuset
8 Stor taklucka Midi-Heki över sittgruppen

5

46

Förvaring i dubbelgolvet med
lucka med gångjärn

1

Komplett utrustat kök med stor arbetsyta, integrerat kylskåp

1

Utökad arbetsyta utan höjdskillnad

2

Kylskåpet bekvämt åtkomligt

One level

4

Tre rymliga kökslådor

COMPACT

KOMPAKTKÖK

Fördelar kompaktkök:
1	Stor arbetsyta tack vare utökad arbetsyta
utan nivåskillnader och multifunktionell
övertäckningen för diskhon

3

Stor utdragsförvaring

2	Det kraftfulla 84-l-kompressorkylskåpet
används bekvämt tack vare golv utan
nivåskillnader one-level, inget man kan
snubbla över till in i tvättrummet
3	Stor utdragsförvaring för köksgeråd
4	Tre breda rullagrade kökslådor med dubbel
låsning, softclose-stängning och integrerad
bestickinredning av trä
5	Gasolspis med två brännare med elektrisk
tändning och praktisk glasövertäckning

47

KOMPAKTBADRUM
Vridbar toalett

2

3

Fällbart handfat –
sparar plats och praktiskt

Vikbar

1

Helt avgränsningsbar dusch

185 cm

Fördelar kompaktbadrum:
1	Vridbar toalett ger maximal komfort på
minsta utrymme
2	Praktiskt handfat som sparar plats, fälls
enkelt ut från väggen när det ska användas
3	Duschen kan avgränsas helt med vikdörren
och håller omgivningen torr pålitligt

Vr i d

48

bar toale

tt

3	Stabil vikdörr skapar snabbt en äkta dusch
med mycket plats – till skillnad mot de
gängse duschdraperierna
4	Alla funktioner är tillgängliga med ett grepp

1

compact 540 DB | bakre tvärställd säng med extra lågt sänginsteg

2

compact 540 DB |
Stor garderob

Fördelar sova:
1	Bakre tvärställd säng med stor bäddyta
och extra lågt sänginsteg på bara 64 cm
(540 DB)

191 x 141 cm /
126 cm

COMPACT

SOVA

2	Stor garderob över bakre tvärställd säng
(540 DB)
3	Enkelsäng på längden ”200+” med bäddlängd på passagerarsida på över 200 cm
och man lägger sig bekvämt med helt borttagbar sängtrappa med förvaring (600 LE)

64 cm

4	Extra hög garderob under enkelsängen på
längden på passagerarsidan, man kommer
åt den bekvämt uppifrån tack vare liftfunktion och separat madrassdel (600 LE)

3

compact 600 LE | enkelsäng på längden ”200+”

4

compact 600 LE | man kommer åt garderoben framifrån och uppifrån

5	Stor garderob med två separata förvaringsfack under enkelsängen på längden på
förarsidan, man kommer enkelt åt den
uppifrån med vikmekanism med några
enkla handgrepp (600 LE)
6	Överskåp runt om med öppna hörnhyllor
(540 DB)
7	Överskåp och hörnhyllor på förar och
passagerarsida (600 LE)

202 x 90 cm
187 x 102 cm
83 cm

8	Ventilerad ribbotten och 7-zons-kallskumsmadrass
9	Köld- och stötskydd på bakre fönster
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MALIBU VAN
FAMILY-FOR-4
UPPSTÄLLBART TAK MED UNIK
HYBRIDKONSTRUKTION
Fyra utmärkta sovplatser med
uppställbart hybridtak, bestående
av mycket stabil sandwich och
designelement av plast på sidorna.
Glasfiberarmerad takbeläggning
”Protect” som skydd mot hagel
och skador, låg egenvikt på endast
105 kg.
Modellerna 540 DB, 600 LE,
600 DB K, 640 LE K, 640 LE RB

STANDARDUTRUSTNING:

Uppställbart
hybridtak

Bäddmått
sovtak
200 x 135 cm

Hagelskydd tack vare
glasfiberarmerad takbeläggning ”Protect”

Klassens
bästa
isolering

Främre
takspoiler
(ej GT skyview)

Låg vikt
uppställbart tak:
105 kg

TILLVAL:

charming
GT skyview/
coupé

50

Premiumfönster
i tvättrumsväggen

family-for-4 GT skyview 640 LE K | utvändig färg järngrå metallic

2

Stor uppgång

Stabil stege

Fördelar uppställbart tak med unik
hybridkonstruktion:
1	Bekvämt, stort insteg, med konstläderklädsel
2	Stabil stege för att gå upp bekvämt
och säkert

FAMILY-FOR-4

1

3	Fyra fullvärdiga sovplatser tack vare
stor bäddyta i det uppställbara taket

4

Premiumfönster i tvättrums-väggen

4	Premiumfönster i tvättrummets
sidovägg för bra ventilation (ej
compact-modeller)
5 Regnränna över skjutdörr standard
6	Också som coupé eller GT skyview

3

7	Klassens bästa isolering: 30 mm
sandwichkonstruktion (glasfiberarmering /RTM-skum / alu)

Stor bäddyta i uppställbart tak

8	Låg egenvikt på endast 105 kg
9	Extra stor uppställningsvinkel för
tillräcklig sitthöjd

5

Regnränna över skjutdörr
standard

10	Extra lätt att öppna och stänga med
dubbel uppställningsmekanism
11	Främre takspoiler standard (ej
GT skyview)
12	Två ljusspottar inuti det uppställbara
taket inkl. ljusbrytare

200 x 135 cm

13	Glasfiberarmerad takbeläggning
”Protect” för att skydda det uppställbara taket mot hagel och yttre skador

51

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!

52

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

Bästa
resekomforten
i vanklassen

Husbilsteknik
i vanklassen

MERVÄRDEN MALIBU VAN

Enorm förvaring
lätt att komma åt

Möbelsnickeri av hög
kvalitet ihopsatt med
skruvar och tappar
53

ENORM FÖRVARING LÄTT ATT KOMMA ÅT

3

Stor förvaring i sittbänken

4

Stor förvaring under
sittgruppen

5

Extra hög garderob

1

6

3

8

4

5

2

7

1
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Stort överskåp i förarhytten med lucka

2

Stor förvaring med lucka med gångjärn

Lättåtkomlig förvaring bak

7

Borttagbart dubbelgolv

Höjdpunkter enorm förvaring:
1 Överskåp i förarhytten med lucka (ej
charming)
2 Stor förvaring i dubbelgolvet vid sittgruppen
med lucka och gångjärn av hög kvalitet, man
kommer åt förvaringen snabbt med enkla
handgrepp
3 S
 tor förvaring i sittbänken, man kommer åt
den uppifrån med enkla handgrepp utan att
man behöver ta bort dynorna

MERVÄRDEN MALIBU VAN

6

4 Stor utdragsförvaring på sittbänkens front
mittemot köket

8

Trappsteg kan demonteras | 600 DB, 600 DB K

5	Universell garderob med belysning under
kylskåpet, till vänster tre invändiga lådor
och till höger en separat garderob med
invändig höjd på 100 cm (600 DB, 640 LE)
6	Lättåtkomlig förvaring bak genom att
sängarna fälls upp på båda sidor
7	Tillval: Borttagbart dubbelgolv i förvaringen
bak med två våningar
8	Genomgående förvaring med golv utan
teknik placerad tack vare trappsteg som
kan demonteras helt (600 DB, 600 DB K)
eller helt borttagbart ingångssteg (640 LE,
640 LE K, 640 LE RB)

Alla detaljer beroende på modell
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HUSBILSTEKNIK I VANKLASSEN
Malibu premiumfönster med karm
runt om, dubbelt tätningssystem
för stänk- och vattenskydd ökad
inbrottssäkerhet och mindre buller
(ej vid bakre fönster och bull eye
fönster)

Polyuretanisolermattor 5 mm

Isolering med
RTM-skum 20 mm

Träinsida som andas med exklusivt
mikrofibermaterial

Stålplåt

Polyuretanisolermattor delvis
20 mm eller 5 mm
Takets insida med 20 mm RTM-skumisolering, träbeläggning som
andas och exklusivt mikrofibermaterial

Malibu Van: avancerade isoleringsåtgärder för karossen

Isolering med RTM

Glasfiberarmering

Alu

Bodelsgolv med 20 mm
RTM-skumisolering,
plywood och PVC-golv
Bakre vägg/bakre dörrar: klädda med 20 mm
polyuretanisolermattor, inga köldbryggor
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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. Mate-

Höjdpunkter husbilsteknik i vanklassen:

rialet ger livslång isolering eftersom det är vattenavvisande och inte kan ta upp fukt. RTM-skummet har

1	Avancerade isoleringslösningar för karossen:
Golv och takpanel med isolering av RTMskum. Skyddar mot värme och kyla och
störande ljud

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.

2	Sidoväggar och stolpar klädda med polyuretanisolermattor, inga köldbryggor
3	Mikrofibermaterial på innerväggar och
tak – för optimal isolering och dämpning
av knarrande ljud vid körning

MERVÄRDEN MALIBU VAN

PERFEKT ISOLERAD

4	 6 års täthetsgaranti standard 1

1

Avancerade isoleringslösningar för karossen

2

Klädda sidoväggar och stolpar,
inga köldbryggor

3

Mikrofibermaterial
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BÄSTA RESEKOMFORTEN I VANKLASSEN
1

2

XL-flexibadrum ”1000”

1

Enorm duschkabin

3

Extra stor bädd- och ligglängd

3

Ventilerad ribbotten och 7-zons-kallskumsmadrass

3

Köld- och stötskydd på
bakre fönster

Stor sittgrupp och unik rumskänsla

coupé/GT skyview: + 28 cm ståhöjd
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Platssparande, tvådelad skjutdörr

5

Mekanisk stängningshjälp

Höjdpunkter bästa resekomfort:
1	XL-flexibadrum ”1000” med två vikjaluserier
för valfri avgränsning av tvättrummet,
toaletten eller helt avgränsningsbar duschkabin
2	Stor sittgrupp och unik rumskänsla för de
exklusiva coupé- och GT skyview-modellerna
med större invändig höjd
3	Extra stor bädd- och ligglängd för utmärkt
liggkomfort, köld- och stötskydd vid huvudänden, ventilerad ribbotten och 7-zons
kallskumsmadrass för utmärkt liggkomfort

6

Avancerad dämpad belysning

MERVÄRDEN MALIBU VAN

4

4	Platssparande, tvådelad skjutdörr för extra
bred öppning till tvättrummet och genomgång till bodelen utan att den öppna tvättrumsdörren begränsar
5	Skjutdörren stängs enkelt och tyst tack vare
mekanisk stängningshjälp
6	Avancerad dämpad belysning med indirekt
accentbelysning vid entré och soffgrupp
(den dämpade belysningen styrs separat)

Alla detaljer beroende på modell
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MÖBELSNICKERI AV HÖG KVALITET, IHOPSATT MED SKRUVAR OCH TAPPAR
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1

Hopsättning med skruvar och tappar

2

Robusta metallgångjärn av hög kvalitet

3

Utfällbar utökning av arbetsytan i köket

4

Rullagrade kökslådor med softclose-stängning

Rymliga överskåp klädda med mikrofibermaterial

Höjdpunkter kvalitetssnickerier:
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	Utfällbar utökning av arbetsytan i köket,
utan höjdskillnad
4	Rullagrade kvalitetskökslådor med
softclose-stängning

6

Tydliga former på snickerierna och modern design med bicolor-look

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

MERVÄRDEN MALIBU VAN

5

6	Tydliga former på snickerierna och modern
design med bicolor-look
7	Eleganta designhyllor över sittgruppen

7

Två eleganta designhyllor

Alla detaljer beroende på modell
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DESIGN
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London (standard)
Tygkombination

Paris (standard)
Tygkombination quiltad

Lissabon (standard)
Antara-tygkombination

Rom (standard)
Antara-tygkombination

Santorin (standard)
Antara-tygkombination

Ancona 21 (tillval)
Textilläder/tygkombination

Kairo (tillval)
Textilläder/tygkombination *

Palermo 21 (tillval)
Textilläder/tygkombination

* ej med stilen Turin

INTERIÖR MALIBU VAN

Athen (tillval)
Antara-tygkombination med mikroskinnstruktur

Delvis skinn Elfenben (tillval)
Skinn-tygkombination

Delvis skinn Marone (tillval)
Skinn-tygkombination

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:
Skinn Elfenben 21 (tillval)

Skinn Macchiato 21 (tillval)

• 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

Av trycktekniska skäl kan färger avvika från originalet. För att välja, fråga din återförsäljare om tygkollektionen.
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STILAR
Cherry Style
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* finns endast för modellerna 600 DB och 640 LE

Cherry Classic

Turin*

vit

aluminiumgrå metallic

expedition grey

artense grey och metallic

järngrå metallic

svart metallic

Tillval: 16” alufälgar för
Fiat Ducato f35 light chassi

INTERIÖR OCH EXTERIÖR MALIBU VAN

LACKERING OCH ALUFÄLGAR

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

Med reservation för avvikelser i färgsammansättningen 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.
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Upptäck våra Malibu Vans
i våra kanaler på sociala medier:

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 färgsammansättningen 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 – avvikelser 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

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

