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Om våre bobiler kan man si mye mer enn det som vi kan finne
plass til i vår katalog! Derfor har vi lagret webkoder til viktige
temaer som du direkte kan komme til på den respektive siden
på www.malibu-motorhomes.com. Her ser du og får vite mer.
I katalogen finnes tre typer webkoder:

360° NO3001*

Bak denne webkoden skjuler seg henholdsvis 360°-visninger av
kjøretøyene eller interiør.

NO3002*

Når du skriver inn disse webkodene, kan du se på en film om det
respektive temaet.

NO1008*

Webkoder med dette symbolet fører til de generelle sidene med
informasjon.

* Tallkode som eksempel

Alle tre typer webkoder brukes på den samme måten. Det er helt enkelt:
Hent opp vår nettside www.malibu-motorhomes.com og klikk på
lupesymbolet oppe til høyre. Skriv så sifrene til webkoden inn i
søkefeltet og bekreft. Du blir da sendt videre til ønsket side.

INTEGRERT
DELINTEGRERT
KJØKKEN
BAD
BOBILMILJØER

Merverdi

SOVE

RMI, 4/2018,
testkjøring I 430

>

!

“Den nye Malibu I 430 er
produsert solid og ordentlig.
Dessuten plukker den poeng
med et oppvarmet dobbeltgulv, elegant og robust
interiør samt med mange
nyttige detaljer. Den gir rikelig plass, oppbevaringsrom
og et gjennomtenkt standardutstyr som for eksempel
senkesengen. Med alt dette
har Malibu I 430 en gunstig
pris/ytelse.”

FORETAK

Hjertelig velkommen til oppdagelsesturen!

Malibu I 440 QB

3

fra beste bedrift Med de beste anbefalinger.
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Allerede de første Malibu modellene, som Carthago-gründer

Brukere bekrefter: Med merketypiske kvalitetskjennetegn og en

Karl-Heinz Schuler 1979 introduserte på markedet, var kvalitativt

unik merverdi-garanti setter de aktuelle Malibu kjøretøyene

på høyeste nivå. Inntil i dag som vår man denne opprinnelsen i

standarder i den øvre middelklassen. De har som mål å være de

våre integrerte og delintegrerte bobilene, likeså som vår erfaring

beste bobilene i sin klasse – for å gi deg de beste ferieopplevel-

på premium området som strekker seg nå over årtier.

sene i ditt liv.

De står med Carthago lederteamet
bak merket Malibu (fra venstre mot
høyre):
Johannes Stumpp (daglig leder,
økonomiansvarlig og personalsjef),
Karl-Heinz Schuler (gründer,
innehaver og formann i stiftelsen),
Bernd Wuschack ((salgssjef,
markedssjef, ansvarlig for kundeservice), Anton Fetscher (adm. dir.
produktutvikling).

FORETAK
KJØKKEN
BAD
SOVE
Merverdi

Autobild Reisemobil, 4/2018, sammenligningstest

BOBILMILJØER

!

“At Malibu likevel virker mye mer elegant grunnet
mange fine detaljer, spesielt ved den smarte bade
veggen som skjuler et overraskende stort wellness
rom. [...] Riktig smart er det trinnløse, oppvarmede
dobbeltgulvet med mye oppbevaringsrom. [...]
Innvendig er den herlig rolig, fra møblene hører man
nesten ingen lyd fremme.”

DELINTEGRERT

INTEGRERT

Et stort utvalg med alle Malibu
kjøretøy finner du i vår salgsutstilling i Carthago City ved
Aulendorf – og hos våre
handelspartnere.

5

Malibu – et ungt merke med beste verdier. Garantert.

NO1008

Du er på jakt etter noe spesielt? Da er en Malibu bobil akkurat det riktige.

Dette er Malibu filosofien: Vi investerer mer kunnskap, tid og kostnader enn

For bak hvert kjøretøy står et innovativt foretak ledet av innehaveren med

andre for å by deg mer verdi. Vi funderer derfor lengre, ser nøyere på, måler

40 års erfaring og meget engasjerte medarbeidere. De har alle kun ett mål:

med strengere kvalitetsstandarder. Vi omsetter ikke det som kan lages enkelt

Konstruere den beste bobilen for deg og din ferie.

og rimelig, men det som gjør din bobil og din ferie med bobilen perfekt.
Du er på jakt etter noe spesielt? Med Malibu T og Malibu I har du funnet det.

Likegyldig om en flott Malibu T eller en elegant Malibu I: Du stiger
på og opplever kvalitet. Hva allerede førsteinntrykket formidler blir
stadig tydeligere jo nøyere du ser på den: så mange gjennomtenkte
detaljer, så mye mer av alt som utgjør ferie. Mer funksjonalitet,
mer sikkerhet, mer velvære – alt dette reiser som standard med
ved hver Malibu bobil. Garantert.
Istedenfor å by deg middels kvalitet, definerer Malibu den øvre
middelklassen på bobilmarkedet på nytt – med merketypiske
utstyrskjennetegn som ikke finnes noe annet sted. Her er det i sin
klasse unike dobbeltgulvet med et svært oppbevaringsrom som er
enkelt tilgjengelig innen- og utenfra. Karosserikonstruksjonen
i ekstraklassen med påkostet bearbeiding og høy (verdi-)stabililtet.
Det overbevisende førerhuskonseptet som allerede flere ganger
har oppnådd beste testverdier. Og ikke minst møblene med dobbel
forbindelsesteknikk: høyverdig, robust, moderne i design.
Alt sammen fylt med friske ideer og likeså intelligente som
praktiske løsninger.

<

6

Malibu I 440 QB, bobilmiljø Palermo

<

Malibu I 460 LE

7

BOBILMILJØER

Merverdi

SOVE

BAD

KJØKKEN

DELINTEGRERT

INTEGRERT

FORETAK

malibu integrert | delintegrert: Modellprogrammet
Integrert (I)

294 cm
227 cm

665 - 748 cm

Delintegrert (T)

294 cm

Mål (L x B x H)

NO1005

227 cm

Soveplasser (standard / tilvalg)
Sitteplasser med 3-punkts-belte (standard / tilvalg)
Garasje, innvendig høyde i cm
Vekt i kjøreklar stand fra

666 - 749 cm
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lastekapasitet opptil

Kompaktklasse med korte kjøretøylengder

195 x 160 cm

195 x 160 cm
195 x 160 cm

195 x 160 cm

699 cm
671 cm

665 cm

200/188 x 85 cm

Malibu I 441 LE

695 cm

210 x 147 / 136 cm

Malibu T 410 DB

Malibu I 410 DB

Vario-svingbad

200/190 x 85 cm

Malibu T 430 LE

Malibu I 430 LE

Kombinert bad

200/190 x 85 cm

Malibu T 440 LE

Malibu I 440 LE

Kombinert bad

Baderom

665 x 227 x 294 cm

671 x 227 x 294 cm

666 x 227 x 294 cm

695 x 227 x 294 cm

690 x 227 x 294 cm

699 x 227 x 294 cm

713 x 227 x 294 cm

4/5

4/5

2 / 3-4

4/5

2/3

4/5

2 / 3-4

4/4

4/5

4/4

4/4

Stor scootergarasje, 119 cm

Stor scootergarasje, 119 cm

Stor scootergarasje, 119 cm

Stor scootergarasje, 119 cm

2 975 kg

2 895 kg

2 810 kg

2 960 kg

2 885 kg

3 030 kg

2 945 kg

1 235 kg

1 315 kg

1 400 kg

1 250 kg

1 325 kg

1 180 kg

1 265 kg

Komfort-pluss-klasse

195 x 160 cm

195 x 160 cm

195 x 160 cm
195 x 160 cm

699 cm

195 x 145 cm

200/195 x 85 cm

Malibu T 440 QB

Malibu I 440 QB

Baderom

2 / 3-4

195 x 145 cm

Malibu T 490 LE

Malibu I 490 LE

Kombinert bad

699 x 227 x 294 cm
4/5

204/195 x 85 cm

Malibu T 460 LE

Malibu I 460 LE

748 cm

747 cm

725 cm

Malibu T 500 QB

Malibu I 500 QB

Baderom

Baderom

725 x 227 x 294 cm

720 x 227 x 294 cm

747 x 227 x 294 cm

749 x 227 x 294 cm

4/5

2 / 3-4

4/5

2 / 3-4

748 x 227 x 294 cm
2 / 3-4

4/5

4/4

4/5

4/5

4/5

Sykkelgarasje, 112 cm / 124 cm*

Stor scootergarasje, 119 cm

Stor scootergarasje, 119 cm

Sykkelgarasje, 112 cm / 124 cm*

3 030 kg

2 945 kg

3 030 kg

2 945 kg

3 045 kg

2 960 kg

3 045 kg

2 960 kg

1 180 kg

1 265 kg

1 180 kg

1 265 kg

1 165 kg

1 250 kg

1 165 kg

1 250 kg

* tilvalg pedelec-garasje

Om natten er senkesengen, som er tilgjengelig via forsetene, klar

romfølelse. Kommet frem til målet, snu ganske enkelt setene

og innbydende. Du vil sette pris på den romslige plassen i bodelen

fremme og straks oppstår et romslig bobilmiljø.

og det perfekte integrerte førerhuset.

Merverdi

SOVE

BAD

KJØKKEN

DELINTEGRERT

INTEGRERT

Individuell design, panoramasikt under kjøringen og en usedvanlig

FORETAK

360° NO3000

BOBILMILJØER

malibu integrert

starten i den integrerte overklassen

<

Malibu I 460

9

360° NO3001

<

Malibu I 490 LE, bobilmiljø Palermo
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<
Malibu I 440 QB, bobilmiljø Barcelona
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BOBILMILJØER

Merverdi

SOVE

BAD

KJØKKEN

DELINTEGRERT

INTEGRERT

FORETAK

malibu integrert: Fascinasjonen til kongeklassen
3
8

Optimal oversikt i kjøreposisjon
ved 3-dimensjonal utformet frontparti og dypt plassert frontrute

4

2
1

1
7

5

6
>

Førerdør med lavt dørinnsteg og sikkerhetsdør
med dobbeltlås

Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom, høyde opptil hele 48 cm Tilgang via store
lasteluker. Tilgang innenfra via stor luke i dobbeltgulvet i dypt nedsenket oppbevaringsrom. Kan
også lastes enkelt gjennom inngangsdøren

2

2

2

7

30°

2,77 m
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Bevar alltid oversikten:
blendingsfritt plassert ryggekameram-monitor

>

Beste testverdi for sikt på veidekket etter
kun 2,77 m

>

>

Den multifunksjonelle isolerte plisségardinen i frontruten kan betjenes vertikalt. Derved kan den fungere
som solskjerm, innsynsbeskyttelse og blending med isolasjon – alt etter behov.

NO3002
FORETAK

3

INTEGRERT

8

•S
 tøtdempede skapdørlukkere reduserer støy
under kjøringen
•K
 valitetsmøbler med lang levetid med dobbel
forbindelsesteknikk
• LED-ambientebelysning gir behagelig boatmosfære; lesespotter kan kobles til separat
(enkelte sparebrytere)

>

Frontruteplissé med passform kan takket være
vertikalbetjening benyttes som blending eller for
innsynsbeskyttelse. Passformene isolerer bodelen
mot varme og innslipp av kaldluft via frontruten.

•T
 rinnløst, oppvarmet dobbeltgulv byr på et svært
oppbevaringsrom med tilgang utenfra og innenfra
• Gulvvarmeeffekt ved varmeregulert dobbeltgulv
over hele flaten

BAD

•S
 tort oppbevaringsrom ved overskap hele veien
rundt over sittegruppen

SOVE

lesespotter
• Praktiske oppbevaringsplasser i førerhuset

!

Malibu Integrert sine sterke sider:

Merverdi

Et viktig argument for kongeklassen Integrert
er senkesengen.
• Mye plass ved ekstra store sengemål på 195 x 160 cm
• Bekvem innstigning i sengen via sidesetet uten
stige
•S
 tabilt og vaklingsfritt underlag i sovestilling
• I heveseng-soverommet: Nattbord og LED

>

5

BOBILMILJØER

<

Svingbart TFT-holdersystem for komfortabel TV-titting i sikthøyde

KJØKKEN

DELINTEGRERT

83 cm

13

Malibu delintegrert

dynamisk og komfortabel
De er bobilene med kupè – flate, flotte og dynamiske. De to førerhusdørene

Et attraktivt sideaspekt: På grunn av det originale førerhuset er del-

gjør innstigningen i cockpiten enklere Ved å snu de to setene oppstår

integrerte bobiler alltid noe gunstigere enn de integrerte. T-modellene

et hyggelig bobilmiljø. Den flate profilen til takluken optimerer aero-

danner derfor innføringen i verdenen til Malibu bobiler.

dynamikken og gir delintegrerte et pust av sportslighet med på veien.

<

Malibu T 410

14

360° NO3002

BOBILMILJØER

Merverdi

SOVE

BAD

KJØKKEN

DELINTEGRERT

INTEGRERT

FORETAK

360° NO3003

<

Store skap under tak hele veien rundt i bodelen og soverommet skaper mye oppbevaringsrom

15

malibu DELINTEGRERT:
Et høydepunkt blant de delintegrerte
6
1

1
2
5

4

7

3

>

Malibu T 410 DB, bobilmiljø Palermo

2

83 cm

16

3

“One-Level-“ bodelsgulv – trinnløst og gjennomgående fra førerhus
til bakre del

>

>

Tilvalg: Sentral senkeseng kan betjenes elektrisk, store sengemål, ståhøyde under seng
i botilstand 184 cm

Dobbeltgulv med stort, oppvarmet
oppbevaringsrom, høyde opptil
hele 48 cm Tilgang via store
lasteluker. Innvendig tilgang via
stor luke i bodelsgulvet i det dypt
nedsenkede oppbevaringsrommet.
Kan også lastes enkelt gjennom
inngangsdøren

FORETAK

6

!

Malibu delintegrert sine sterke side:
• Romslig L-sittegruppe med sidesete
• Luksus bodelsbord dreibart og dobbelt
forskyvbart med frittstående bordsøyle
• Stort oppbevaringsrom i skap under
tak hele veien rundt i førerhuset, bodel
og soverommet

KJØKKEN

5

BAD

4

DELINTEGRERT

INTEGRERT

> Takbaldakiner med integrert, indirekte belysning
skaper trivselatmosfære og LED-lysteknologien
bruker nesten ikke strøm!
Tilvalg: Takvindu skyview med nedsenket himling

• Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet
klimafordeling-dobbeltgulv
>

Bodelsbord dreibart og i tillegg dobbelt forskyvbart med pedal.
Optimal integrering av alle sitteplasser ved bordet.
Tilvalg: Ombygningssett for ekstra sovemulighet i sittegruppeområdet.

• Svingbart TFT-holdersystem for
bekvem TV-titting i sikthøyde

Merverdi

NO3002

BOBILMILJØER

>

• Trinnløst gjennomgående bodelsgulv
fra førerhuset til bakre del

SOVE

• Høyverdige setepolstringer og trekk

Svingbart TFT-holdersystem for bekvem TV-titting i sikthøyde
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 Kjøkken integrert / delintegrert

Sidekjøkkenet – plassbesparende for korte kjøretøylengder
(Modeller 441 LE, I/T 430 LE)

< Dobbelt praktisk: Det delte
lokket over oppvaskkummen
tjener ikke bare som ekstra
oppbevaringshylle.
Takket være veggfestet kan det
også brukes som skjærebrett.

< De romslige skapene under taket
over kjøkkenet overbeviser som
Malibu møbler med høyverdige
metallgrep og -hengsler samt den
solide bearbeidingen med dobbel
forbindelsesteknikk.
<

145-l-Slimtower-kjøleskapet er i tilslutning til sidekjøkkenet plassert
med bekvem høyde.

18

DELINTEGRERT
Merverdi

<

Her finnes det mye oppbevaringsplass, intelligente detaljer, høyverdig utstyr og bearbeiding – samt seks store skuffer med delte fronter for en enda
mer enkel tilgang.

• Utvidelse av kjøkkenbenken ved å hekte inn
dekslet over oppvaskkummen i spesialveggfeste
• Gass kokeapparat med
3 bluss og innfelt rund
oppvaskkum med høy
vannarmatur

BOBILMILJØER

• Høy komfort i skuffbetjeningen ved softclose-selvinntrekket

INTEGRERT

FORETAK

• Stort Slimtower-kjøleskap
145 l / 160 l (modeller
490 LE, 500 QB) med 15-lfryseskap med bekvem
høyde

KJØKKEN

• Optimalt oppbevaringsvolum ved seks dype
skuffer

BAD

• Plassbesparende kjøkken
på siden reduserer kjøretøylengden

SOVE

!

Dine fordeler

19

VINKELKJØKKENN OG KOMFORTABELT VINKELKJØKKEN –
EKTE PLASSVIDUNDER
(Modeller I/T 410 DB, 440 LE, 440 QB, 460 LE, 490 LE, 500 QB)

<

Mye plass for dine forråd gir 145-l-Slimtowerkjøleskapet som er plassert med bekvem høyde
overfor kjøkkenet.

<

Romslig vinkelkjøkken med seks store skuffer, gass kokeapparat med 3 bluss og rund oppvaskkum (modeller I/T 410 DB, 440 LE, 440 QB, 460 LE)

20

FORETAK

• Enkel ut- og inntrekking ved
rullelagrede skuffer
• Utvidelse av kjøkkenbenken
ved å hekte inn dekslet over
oppvaskkummen i spesialveggfeste

<

Plass som på et stjernekjøkken Det komfortable vinkelkjøkkenet har oppbevaringsrom og kjøkkenbenk som oppfyller alle ønsker (modeller I/T 490 LE, 500 QB).
< Dobbelt praktisk: Det delte lokket
over oppvaskkummen tjener ikke
bare som ekstra oppbevaringshylle.
Takket være veggfestet kan det
også brukes som skjærebrett.

< De romslige skapene under taket
over kjøkkenet overbeviser med
høyverdige metallgrep og
-hengsler samt den solide
bearbeidingen med dobbel
forbindelsesteknikk.

• Gass kokeapparat med 3
bluss og stor, rund oppvaskkum innfelt nedenfra med
høy vannarmatur

INTEGRERT
DELINTEGRERT
KJØKKEN

• Komfortabel skuffbetjenig
ved softclose-selvinntrekk

BAD

• Stort Slimtower-kjøleskap
145 l / 160 l (modeller 490
LE, 500 QB) med 15-l-fryseskap med bekvem høyde

SOVE

• Enda større volum i oppbevaringsrom ved seks dype
skuffer

Merverdi

• Stor kjøkkenbenk ved
vinkelform

BOBILMILJØER

!

Dine fordeler:
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BADEROM integrert / delintegrert

VARIO-SVINGBART BAD: Komfort på minste plass
(Modell I 441 LE)

!

Dine fordeler:
• Smart plassøkonomi skaper
plass og komfort på minste
plass: romslig dusjrom,
mange praktiske oppbevaringsplasser, stort skap for
utensiler
• Stort speil med bakgrunnslys
• Romslig, komplett separat
dusj, som holder det øvrige
baderommet sikkert tørt
• Baderommet med dusjgulv
har to avløp og et plant
gulv med One level-overgang
• Massiv baderomsdør tjener
samtidig som romdeler
mot bodelen og skaper slik
et omkledningsrom med
innsynsbeskyttelse
• Tilstrekkelig lys og lufting
i bade- hhv. dusjrommet
takket være Mini Heki
takluker

<

Mye baderom på liten plass: Vario-svingbadet er gjennomtenkt og innovativt. Takket være en raffinert svingbar vegg oppstår i en håndvendig en romslig
dusj eller et bade- og toalettrom. Baderomsdøren tjener samtidig som romdeler mot bodelen (Modell I 441 LE).

22

NO3020

KOMBINERT BAD – enda mer komfortabelt

• Romslig servantskap
< Vi vet nøyaktig hva du må ta
med – og har skapt oppbevaringsrom for dette – f.eks. I det store
servantskapet.

<

Det kombinerte badet har alt du trenger: Separat runddusj, speilskap,
servantskap og mange hyller.

< Komplett separat runddusj.
Baderommet blir slik garantert
tørt.

• Dusjen med dusjgulv
har to nivåuavhengige
vanntømming
• Tilstrekkelig lys og
lufting i bad- hhv.
dusjrommet takket
være Mini Heki tak
luker

INTEGRERT
DELINTEGRERT
KJØKKEN
BAD

• Romslig speilskap
med hylleinndeling
og ekstra oppbevaringsplass

SOVE

• Runddusj med rund
skyvedør enkel å
betjene

Merverdi

< Så fornuftig og likevel ikke vanlig
overalt: Stikkontakten i baderommet og flere oppbevaringsplasser.

Dine fordeler:
• Maksimal komfort på
liten plass. Vaskeservantens buede form
understreker romdelingen i bade-, toalettog dusjrom

BOBILMILJØER

!

(Modeller I/T 410 DB, 430 LE, 460 LE)

FORETAK

NO3021

23

Romslige baderom –
Enda mer komfort
(Modeller I/T 440 LE, 440 QB, 490 LE, 500 QB)

> Ved baderommet ligger dusjen
vis-à-vis vaske- og toalettområdet. Slik kan du nyte et enda
større plasstilbud – og et separat
mellomliggende omkledningsrom mot bodelen.

Ståhøyde: 198 cm

<

Badet / omkledningsrommet kan med den massive baderomsdøren / tre-skyvedøren
(modell 440) skilles fra bodelen (foto viser modell I/T 490 LE).

24

• Tilstrekkelig lys og lufting
i bad- hhv. dusjrommet
takket være Mini Heki
takluker
< Det separate vaske- og
toalettområdet er ergonomisk
og utseendemessig utformet slik
at du ganske enkelt føler deg vel.
(Modell 440 med skyvedør).

KJØKKEN

DELINTEGRERT

INTEGRERT

FORETAK

• Konstant vannforsyning
ved moderne trykkpumpe
teknikk

BAD

• Romslig, separat dusjrom
med ståhøyde 198 cm og
plant One-Level-inngang

SOVE

<

De belyste speilskapene har ikke bare nok oppbevaringsrom
for kosmetikkartikler og god sikt for ditt daglige pleierituale.
Ved speilflaten virker badet enda større.

• Omkledningsrom beskyttet
mot innsyn ved skyvedør
hhv. baderomsdør med
romdelerfunksjon 

Merverdi

!

Dine fordeler:
• Baderom med vaskeog toalettrom og dusj

BOBILMILJØER

< Baderom
i modell I/T
440 QB

25

SoveMILJØER integrert / delintegrert

Enkeltsenger – store sengemål
(Modeller I/T 430 LE, 440 LE, I 441 LE, I/T460 LE, 490 LE)

200/190 x 85 cm

I det separate høye klesskapet finner du plass
til feriegarderoben din, helt uten at den krølles
(modell I/T 460 LE)

<

Klesskapene er senket ned i dobbeltgulvet og
enkelt tilgjengelig ovenfra og forfra (modeller I/T
430 LE, 460 LE og 490 LE).

<

<

Også de langsgående enkeltsengene overbeviser med store sengemål. Av Malibu søkt patent
på: Den uttrekkbare innstegstrappen, som du også ved bruk av utvidelsen av sengemålene enkelt
kan stige inn i sengen med (Ikke I / T440 LE).
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NO3031

Spesielt raffinert:
Modell 440 LE med uttrekkbar enkeltseng

200/195 x 85 cm

<

Ved modell 440 LE kan enkeltsengen på førersiden trekkes ut med opptil 30 cm.
Slik oppstår det et sengemål på 200 cm eller om dagen et romslig dusjrom – og det ved
bare 7 m kjøretøylengde.

DELINTEGRERT
BOBILMILJØER

Merverdi

SOVE

+/- 30 cm

BAD

KJØKKEN

!

Enestående
planløsning
Carthago søkt
om patent på:
Innovativt forsprang

INTEGRERT

FORETAK

NO3030

27

QUEEN SENGER – REN KOMFORT
(Modeller I/T 440 QB, 500 QB)

+/- 30 cm

< Meget praktisk: På siden av
queen seng befinner seg to store
klesskap og på sengesiden
praktiske oppbevaringshyller
(modell I/T 440 QB 500 QB)

28

< Den romslige queen sengen kan forskyves med
30 cm. Om dagen skyver du den tilbake og har dermed
enkel tilgang til klesskapene. Når du trekker sengen
ut for å sove, får du en liggelengde på hele 195 cm
(modell I/T 440 QB).
<

195 x 145 cm

< Store skuffer under queen sengen gir ekstra
oppbevaringsplass.

BAD

KJØKKEN

DELINTEGRERT

INTEGRERT

(Modell I/T 410)

FORETAK

TVERRSTILT BAKRE SENG – STORE SENGEMÅL VED KORT KJØRETØYLENGDE

BOBILMILJØER

< Mye plass har klesskapet
under den bakre sengen
(modell I/T 410 DB)

Høyt klesskap
(modell I/T 410 DB)

<

<

Tverrstilt bakre seng med sengemål 210 x 147/136 cm og skap under
tak over hele veien rundt (modell I/T 410 DB)

Merverdi

SOVE

210 x 147/136 cm

29

Sovemiljøer:
Slik blir hver natt til en god natt.

!

Dine fordeler:
• Stort utvalg av modeller i den populære
enkeltsengvarianten
• Oppvarmet og underluftet sengebunn
for styrkende søvn
• 7-soners kaldskummadrass for fremragende liggefølelse
• Ved enkeltsenger og modell I/T 500 QB:
justerbare nakkestøtter

Praktisk og komfortabel: Innstegstrapp for sengen med ekstra
oppbevaringsrom (modell I/T 440 QB).

>

<

Den underluftede sengebunner og de 7-soners kaldskummadrassene
sikrer i alle sengevariantene at du ligger godt og finner styrkende søvn.

• Integrert: største senkeseng i klassen
med store sengemål: 195 x 160 cm og
en sittehøyde på 83 cm
• Høye klesskap 			
(Modeller I/T 410 DB og I/T 460 LE)
• Overskap hele veien rundt også i bakre del

30

Bøker, et teppe, feriegarderoben: For at du kan plassere alt du trenger
innen rekkevidde i overskapene hele veien rundt – også det er komfort
(unntatt queen seng modeller).

>

>

Du kan i Malibu lese ferielektyren din bekvemt takket være de
justerbare nakkestøttene i enkeltsengmodellene og i modell I/T 500 QB.

merker og opplever du ved hver tur som du foretar med ditt Malibu kjøretøy: et pluss av funksjonalitet,
av komfort, av sikkerhet, av velvære. Stig på!

!

Største oppbevaringsrom
i sin klasse

NO1008

!

Beste
førerhuskonsept

!

Møbler med dobbel
forbindelsesteknikk

FORETAK
BOBILMILJØER

Merverdi

SOVE

BAD

!

Karosserikonstruksjon
i ekstraklassen

INTEGRERT

finner ved noen andre bobiler på markedet. Disse merketypiske merverdier som du får en garanti fra oss på,

DELINTEGRERT

M ERVERDI
N TI
A
R
A
G

Malibu integrerte og delintegrerte har spesielle egenskaper og fordeler som du i denne kombinasjonen ikke

KJØKKEN

Mer bobil. Mer verdi. Mer ferie.
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Karosserikonstruksjon i ekstraklassen

3

1
3

7

9

6
8

4

3 Beskyttelse mot hagl ved GFK-tak
Høyeste motstandsdyktighet mot
miljøinnflytelser som hagl eller
fuktighet

1 Kuldebrofri tak-/veggforbindelse

1

4 Beskyttelse mot steinsprut og

samt sidevegg-/gulvforbindelse

fuktighet ved GFK-gulvunderside

ved meget stabil fortanningspro-

Derved effektiv og varig reduksjon

fil, formtilpasset limt

av skader

2 100 % karosseri uten treverk

5 Høy chassis stabilitet
for topp kjørekomfort, størst
mulig sikkerhet og verdibevaring
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• Lang levetid og slik høy annenhåndsverdi
 omfort hele året takket være perfekt
•K
isolasjon
•H
 øyeste kjørekomfort og -sikkerhet takket
være stabilt karosseri

Målrettet førerhus- / bodels
oppvarming
Instrumentpanelet blir målrettet
oppvarmet for oppvarmingen av
førerhuset (bobil integrert).

FORETAK

Egnet for vinterbruk f.eks. ved
målrettet oppvarming av kuldeømfintlige områder
Også ved iskalde utetemperaturer
garanterer den målrettede oppvarmingen av f.eks. førerhuset,
de tekniske komponentene,
oppbevaringsrom og inngangen
bak bodelsdøren i bodelen en
behagelig komforttemperatur.

DELINTEGRERT

!

Dine fordeler:

INTEGRERT

MALIBU VARME- OG KLIMATEKNIKK

• Beskyttelse mot hagl, steinsprut og fuktighet
•O
 pptil 10 års tetthetsgaranti

BAD

KJØKKEN

•R
 eparasjonsvennlig i skadetilfellet

6 Rammevinduer
Rammevinduer Seitz S4 med kuldebrofri

Karosseripåbyggsdeler på front og bakre del
består av segmenterte kunststofformdeler
som kan skiftes ut separat

8 Høy kjørestabilitet
Det heldekkende dobbeltgulvet sørger for høy
karosseristivhet og derved høyeste kjørekomfort

9 6 års tetthetsgaranti
Kan utvides til 10 år som tilvalg

Egnet for vinterbruk ved dobbeltgulv med gulvvarmeeffekt
Dobbeltgulvet som er isolert hele
veien rundt fordeler varmen jevnt
over hele gulvflaten og lagrer denne
pålitelig. Samtidig reduserer den
som varmelager gassforbruket og
beskytter teknikken på litelig
også ved frost.

BOBILMILJØER

7 Reparasjonsvennlighet i skadetilfellet

Merverdi

SOVE

PU-ramme og isolert glass
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Dobbeltgulv med enormt stort oppbevaringsrom
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FORETAK

•	Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom,
•	Tilgang utenfra via store luker
•	Stort sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde
17 cm), med dypt nedsenket oppbevaringsrom (høyde opptil

INTEGRERT

høyde opptil hele 48 cm

stor luke i bodelsgulvet

• Maksimal utnyttelse av rommet
i dobbeltgulvet
• Mulighet for ordentlig og sikker oppbevaring
• Last kan raskt og enkelt tas ut for ekstern
lagring

Merverdi

• Sett med oppbevaringsbokser i flere deler,
individuelt tilpasset den enkelte modellen

BOBILMILJØER

!

Dine fordeler:

SOVE

BAD

KJØKKEN

• Hele dobbeltgulvet oppvarmet med klimalagringsfunksjon

DELINTEGRERT

hele 39 cm), enkelt lastbart gjennom inngangsdøren via en
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Største oppbevaringsrom
i sin klasse

Høyde opptil hele 48 cm

1

4

Rom for gassflasker

!

1

Dine fordeler:
• Dobbeltgulv med stort, oppvarmet
oppbevaringsrom, høyde opptil hele
48 cm, meget stort oppbevaringsvolum (se side 36 / 37)
• Tilgang utenfra via store luker
• Komfortabel tilgang innenfra til den
dypt nedsenkede oppbevaringsrommet
(høyde opptil hele 42 cm), enkelt
lastbart også gjennom inngangsdøren
via stor luke i bodelsgulvet
• Hele dobbeltgulvet oppvarmet med
klimalagringsfunksjon

1 Stort, oppvarmet lasterom
i dobbeltgulv med sentralt
gjennomgående lasterom

2 Stort, sentralt dypt nedsenket
oppbevaringsrom med ekstra stor
høyde opptil hele 48 cm. Tilgjengelig utenfra og innenfra via flere
store luker

3 Enkel lasting av oppbevaringsrommet i dobbeltgulvet på passasjersiden via flere store utvendige
luker (modellavhengig)
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2

FORETAK

4

2

3

KJØKKEN

opptil 250 kg

DELINTEGRERT

INTEGRERT

4

BAD

3
3
1

• Stor innvendig høyde, masse plass for el-sykler,
scootere eller sykler. Kan lastes opptil 250 kg
• Nedsenket lastekant for enkel lasting

2
2

• Garasjegulv med robust GFK-belegg forhindrer forskyvning og skader

Merverdi

2

SOVE

4 Malibu scootergarasje

sider og enkel lasting/lossing

4

4

• Med belysning, oppvarming og frostsikker isolasjon
• Surreskinner på begge sider med festekroker som kan
plasseres fleksibelt for enkel sikring og lasting

BOBILMILJØER

• To store standard garasjedører for tilgang fra begge
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Malibu pedelec-garasjen: Ratthøyder opptil 124 cm ved samtidig lav
inngangshøyde i queen sengen ovenfor
(Modeller I/T 440 QB, 500 QB)

NO3050
Din store sykkel, pedelec eller scooter passer ikke
i garasjen i bobilen? Hos Malibu er det intet problem. Heller ikke ved modellene queen seng I/T 440
QB und I/T 500 QB.
Spesielt for kravene til queen seng modellene har
Malibu utviklet en ny pedelec-løsning. Genialt enkel,
ganske enkelt genialt – slik fungerer det. Slå den
bakre sengen fra utsiden kort opp med et grep,
skyv sykkel ved hjelp av tilvalg skyvesystem inn i
garasjen, senk den bakre sengen ned igjen.
Malibu trikset: En nedsenking i gulvet gir plass for
forhjulet. Denne nedsenkingen og sengens underside
som kan slås opp skaper en lastehøyde på opptil
124 cm i den ellers 112 cm høye garasjen. Surr alt
sammen fast – allerede ferdig. Derved blir den bakre
sengen i soverommet til enhver tid på en lav, bekvem
tilgjengelig innstegshøyde.

< Når det ikke transporteres sykkel eller scooter, skjuler en gulvplate
nedsenkingen slik at det oppstår en plan lasteflate.

38

Lettvint lasting av en pedelec eller scooter ved påkjøringsskinne som
kan hektes inn.

Utvidelse av lastehøyden ved enkelt å svinge opp den innvendige
bakre sengen med en hånd og i tillegg nedsenket fordypning i gulvet
(slik høyde styre pedelec opptil 124 cm mulig)

Malibu sitt festesystem for innskyvning og transport muliggjør
det enkelt å skyve pedelecen inn i garasjen og sikker festing under
kjøringen med bare noen få håndgrep.

FORETAK
BOBILMILJØER

Merverdi

SOVE

BAD

124 cm

KJØKKEN

DELINTEGRERT

INTEGRERT

Tilvalg utvidelse av innvendig høyde
i pedelec garasjen:
Søkt patent på – innovativt forsprang
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Møbler med dobbel
forbindelsesteknikk

3

!

Dine fordeler:
1 Dobbel forbindelsesteknikk: Møbler
er skrudd og i tillegg sammenføyet –
for høyeste stabilitet og holdbarhet
2 Høyverdige, robuste metallhengsler
og beslag
3K
 lare møbelformer og moderne avantgardistisk design i bicolor-utseende

2

2

3

2

40

2

INTEGRERT

FORETAK

Beste førerhus blant de integrerte

Beste panoramautsikt
ved bakspeil med stort
hoved- og vidvinkelspeil

Optimal oversikt i kjøreposisjon ved 3-dimensjonal utformet frontparti

Merverdi

Beste testverdi for sikt
på veidekket
etter kun 2,77 m

BOBILMILJØER

2,77 m

SOVE

BAD

KJØKKEN

DELINTEGRERT

30°
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Malibu bobilmiljøer

Antara-stoffkombinasjoner Barcelona (standard)

Antara-stoffkombinasjon Lyon (standard)

!
Antara-stoff-kombinasjon Toulouse (standard)

Dine fordeler:
• Høyeffektiv flekkbeskyttelse: Væsker trenger ikke
inn i stoffet. Derfor kan de
fleste flekkene fjernes med
en fuktig klut.
• Høy lysekthet
•S
 litesterk og enkelt å pleie
 askbare gardiner og
•V
dekorasjonsputer
•A
 ntibakterielt madrasstrekk

Tekstilskinn-stoffkombinasjon Bordeaux (tilvalg)

Tekstilskinn-stoffkombinasjon Palermo (tilvalg)

Delskinn macchiato (tilvalg)

Skinn bicolor stone (tilvalg)

Skinn macchiato (tilvalg)

Skinn sand (tilvalg)

Tre og gulv

Møbeldekor kirsebærtre

42

Kontraster med lyse creme-flater

PVC-gulvbelegg “Fineline-parkett” i stavparkettutseende

Fornøyelse som test: malibu utleie
til å leie kjøretøy – enten det er for en engangs spesiell ferieopplevelse eller for

lokale Malibu forhandler eller direkte hos oss i salgsutstillingen i

å lære dem å kjenne. Malibu Test & Rent er den optimale løsningen for alle som

Aulendorf.

interesserer seg for en spontan tripp med bobilen eller flørter med anskaffelsen

Vi vil gjerne hjelpe deg med råd og gleder oss til ditt besøk!

INTEGRERT

av et Malibu kjøretøy. Tilbud for utleie kan du enten bestille hos din

>

BOBILMILJØER

Merverdi

SOVE

BAD

KJØKKEN

DELINTEGRERT

Malibu salgsutstillingen i Aulendorf og mange forhandlere gir deg muligheten

FORETAK

NO1007

Malibu I 440 QB
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Til informasjoner i denne katalogen: Det kan ha oppstått endringer på produktet etter
redaksjonsslutt for denne brosjyren i juli 2018. Endringer i konstruksjon og form, avvik
i fargetone samt endringer i leveringsprogrammet fra produsentens side under
leveringstiden forbeholdt. Fargeavvik kan være trykkteknisk betinget. Vennligst merk
at kjøretøyene som vises delvis er avbildet med tilleggsutstyr som må kjøpes ekstra.
Ytterligere tekniske data fremgår av prislisten.

Malibu GmbH & Co. KG
Carthago Ring 1 • 88326 Aulendorf • Tyskland
Tlf. +49 (0) 7525 / 9200-0
www.malibu-carthago.com

