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360°

Patenter/patentsøknader -  forsprang ved innovasjon!
Patenter/patentsøknader er modell- og landsspesifikke, 
betegnelser kan avvike.

Om våre bobiler kan man si mye mer enn det som vi kan finne plass til i vår katalog!  
Derfor inviterer vi deg til vårt nettsted, der du kan finne mye nyttig informasjon, bilder  
og interaktive fremstillinger. Opplev din egen drømme-Malibu, enten du er hjemme  
eller ute på tur! Vær oppmerksom på ikonene i katalogen vår.

Interaktive 360°-visninger

Detaljert informasjon

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, så går du aldri mer glipp av nyheter!

Velkommen til Malibu – et Carthago-selskap side 3

Ekstraklassen: Kvalitet overbeviser  side 5

Malibus modellprogram side  6

 Kompaktklasse/komfort-pluss-klasse   side 9

 Malibu integrert   side 10

 Malibus delintegrert  side 12

Malibu bobiler integrert og delintegrert detaljert  

 Bodel side 14

 Kjøkken  side 18

 Bad og omkledningsrom side  22

 Soverom  side 30

Malibus løfte om fordeler side  34

 Karosserikonstruksjon i særklassen  side  36

 Varme- og klimateknikk  side 38

 Største oppbevaringsrom i sin klasse side 40

 Pedelec-/scootergarasje side 44

  Møbler av høy kvalitet med side 46
 dobbel forbindelsesteknikk:

 Førerhuskonsept  side 48

Malibu interiør og eksteriør 

 Interiørvalg  side 49

 Møbelkonsept og aluminiumsfelger side 50

Malibu Test & Rent – nytelse på prøve  side 51

WWW.MALIBU-MOTORHOMES.COM
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Allerede da Carthago-gründeren Karl-Heinz Schuler introduserte de første 

Malibu-modellene på markedet i 1979, var kvaliteten på høyeste nivå. Frem til i 

dag kan denne opprinnelsen fortsatt merkes i våre integrerte og delintegrerte 

bobiler, akkurat som vår 40-årige erfaring fra premiumsegmentet setter spor 

etter seg. Du søker noe utenom det vanlige? Da er en Malibu bobil i særklasse 

akkurat det riktige! Det som formidles allerede av det første inntrykket, blir 

stadig tydeligere jo mer du studerer det: så mange gjennomtenkte detaljer, så 

mye mer av alt det som utgjør en komfortabel reiseform. For eksempel dobbelt-

gulvet med sitt store oppbevaringsrom som er unik i denne klassen, den luksuri-

øse karosserikonstruksjonen med elegant avrunding av tak og sider eller møble-

ne av særlig høy kvalitet med dobbel forbindelsesteknikk. Vi investerer mer 

kunnskap, tid og kostnader enn andre for å by deg mer verdi. Mer funksjonalitet, 

mer komfort, mer oppbevaringsplass, mer velvære. GENERASJON M Malibu 

bobiler setter ikke bare en helt ny standard for toppklassen – de skal alltid være 

de beste bobilene i sin klasse for å kunne gi deg de beste ferieopplevelsene i ditt 

liv.

AV GOD FAMILIE – MERKET MED EKTE FORDELER

BE
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N

Malibu integrert | I 500 QBHovedkontor til Carthago-gruppen er i den tyske byen Aulendorf
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EN ENESTÅENDE SUKSESSHISTORIE

Malibu bobilene får opp farten! Det internasjonale nettet med service  
og forhandlere utvides til knapt 100 forhandlere i Europa. 

Innvielse av Carthago City i den 
sørtyske Aulendorf med stor 
salgsutstilling. 

Eksklusiv presentasjon på Caravan Salon  
i Düsseldorf: De nye integrerte og delinte-
grerte bobiler fra Malibu begeistrer! 
Utmerkelse fra fagtidsskriftet AutoBild  
bobil som årets nyhet.

De nye modellene komplette- 
rer vårt bobiltilbud: 
den kun 6,67 m lange enkelt-
sengmodellen I 441 LE og de 
ekstra komfortable modellene 
I/T 490 LE og I/T 500 QB. Innføring av Malibu GENERASJON M.  

Alle Malibu bobiler skinner  fra nå av  
med nytt utseende og overbeviser både
innenfra og utenfra. Topp-teknikk i topp- 
klassen, luksuriøs karosserikonstruksjon, 
kuldebrofri tak-/veggforbindelse via fullflatelimte  
bærebjelker, kombinert med frisk design og møbler av høy kvalitet.
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MALIBU-KVALITET OVERBEVISER! 

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

“Bortsett fra dette, var de fleste 
førerne enige om at Malibuen var en 
av de mest stillegående bobilene de 

noen gang hadde kjørt.”

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

Hos Malibu passer 
den utvendige desig-

nen perfekt til det 
harmonisk utformede 

interiøret.”

“Frontruten som er trukket langt ned, 
gir svært god oversikt. […] Både vin-
dusflatene i førerhuset og lukene for 
oppbevaringsrommene fremstår som 

behagelig store.”

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

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

“Oversikten fra førerplassen foran 
fronten og via speilet bakover er sær-
deles god. [...] Den mest iøynefallende 

nyheten er de integrerte kjørelysene 
med LED-fiberoptisk teknologi.”

“Til tross for den relativt klassiske planløsningen, tar 
Malibu T 490 LE poeng med en del smarte detaljer. 

Det begynner med karosseristrukturen helt uten treverk og 
det isolerte dobbeltgulvet. Det gir ikke bare en frostsikker 
plassering av ferskvanns- og spillvannstank, det byr også  

på ekstra oppbevaringsplass.”

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

“Vi hadde noen spesielle ideer for  
badet. Den komplette frontveggen er  

utformet som en dør som kan lukkes på tvers 
over gangen og slik danner en omklednings-

rom uten innsyn.”

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

“Møblene er stabile og med særdeles godt hånd-
verk. Tiltalende: de konkave overskapklaffene. 

[...] På rammevinduer og takluker oppstår nesten 
ingen vindstøy og møblene er spesielt stille og 

klaprer ikke.“

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

“Nettopp i den kalde årstiden tar Malibu poeng med at den 
er egnet for vinterbruk. Takket være dobbeltgulvet som kan 

oppvarmes skaper en koselig hygge. Kvaliteten på 
håndverket og høy kjøresikkerhet overbeviser.”

Auto Bild Reisemobil, 02/2021 
(langtidstest: Malibu T 430 LE)
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227 cm

667 - 750 cm

294 cm

666 - 745 cm

227 cm

294 cm

MODELLPROGRAM, INTEGRERT OG DELINTEGRERT

Bad

Mål (L x B x H)

Soveplasser (standard / tilvalg)

Sitteplasser med 3-punkts-belte (standard / tilvalg)

Garasje, innvendig høyde 

Vekt i kjøreklar stand fra

lastekapasitet opptil

Integrert (I)

Delintegrert (D)

Avvik ved fargesammensetningen eller ved enkelte fargetoner, avvik i materialenes beskaffenhet samt endringer i leveringsomfanget fra produsentens side er forbeholdt. 



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

Kombinert bad

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

4/5 2/4

4/5*

Stor scootergarasje, 120 cm

2 945 kg 2 855 kg

1 265 kg 1 355 kg

Malibu I 441 LE

Vario-svingbad

667 x 227 x 294 cm

4 / 4 

4 / 4

Stor scootergarasje, 120 cm

2 925 kg

1 285 kg

Malibu I 430 LE Malibu T 430 LE

Kombinert bad

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

4 / 5 2 / 3

4 / 4

Stor scootergarasje, 120 cm

3 005 kg 2 915 kg

1 205 kg 1 295 kg

Malibu I 440 LE Malibu T 440 LE

Kompakt baderom

699 x 227 x 294 cm

4 / 5 2 / 4

4 / 4

Stor scootergarasje, 120 cm

3 035 kg 2 945 kg

1 175 kg 1 265 kg

Kompaktklasse kort kjøretøylengde, i praksis også egnet i 3,5-tonnsklassen

Dette gjelder også fargeavvik på basiskjøretøyer, i den utstrekning disse skyldes endringer fra produsenten av basiskjøretøyets side.



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

Kompakt baderom

699 x 227 x 294 cm

4 / 5 2 / 4 

4 / 4

Sykkelgarasje 112 cm / 124 cm**

3 035 kg 2 945 kg

1 175 kg 1 265 kg

Malibu I 460 LE Malibu T 460 LE

Kombinert bad

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

4 / 5 2 / 4

4/5*

Stor scootergarasje, 120 cm

3 055 kg 2 965 kg

1 155 kg 1 245 kg

Malibu I 490 LE Malibu T 490 LE

Komfortabelt baderom

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

4 / 5 2 / 4

4/5*

Stor scootergarasje, 120 cm

3 105 kg 3 015 kg

1 105 kg 1 195 kg

Malibu I 500 QB Malibu T 500 QB

Komfortabelt baderom

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

4 / 5 2 / 4

4/5*

Sykkelgarasje 112 cm / 124 cm**

3 105 kg 3 015 kg

1 105 kg 1 195 kg

* 5. sitteplass med 2-punktsbelte

Komfort-pluss-klasse, maksimal komfort utenfor 3,5-tonnsklassen

** med tilvalg pedelec-scootergarasje

OV
ER

SI
KT
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KOMPAKTKLASSE

Vil du litt mer? Mer plass, mer utrustning, mer komfort – og alt dette i en 

attraktiv karosseri med holdbar kvalitet? Da er svaret: Malibu-komfort-pluss-

klasse. De tre delintegrerte og integrerte bobiler oppfyller alle ønsker. De 

er opptil en halv meter lenger enn de største modellene i Malibu kompakt-

klassen. Centimetere so lønner seg dersom en registrering med 3,5 t ikke er 

avgjørende og komfort er viktigere enn vekt. 

Kort og godt: Malibu-komfort-pluss-klasse – når du vil ha litt mer.

Malibu kompaktklasse:
•  Fire delintegrerte og fem integrerte fra 6,66 til 6,99 m lengde

• Kompakte modeller egnet for å bli registrert med 3,5 t

•  Planløsninger med seng på tvers, langsgående enkeltsenger eller 
Queen-seng 

• Vario-svingbad, kombinert bad eller kompakt baderom

•  Senkeseng som standard for integrert, som tilvalg for tre delintegrerte

•  Alle kjennetegn på teknikk og komfort ved Malibu GENERASJON M

• Tilvalg: Vektøkning til 4,25 t tillatt totalvekt

Malibu komfort-pluss-klasse:
•    Fire delintegrerte og fem integrerte fra 7,20 til 7,50 m lengde

• Komfort-pluss-modeller utenfor 3,5-t-tonnsklassen

• Planløsninger med langsgående enkeltsenger eller Queen-seng

• Kombinert bad eller komfortabelt baderom

• Senkeseng som standard for integrert, som tilvalg for delintegrert

• Alle kjennetegn på teknikk og komfort ved Malibu GENERASJON M

KOMPAKT OG LETT!
Kompaktklassen til Malibu bobiler består av fire delintegrerte og fem 

integrerte. Felles kjennetegn er lengden under sju meter og det er mulig at 

den registreres med 3,5-t-totalvekt. Det betyr smidighet ved kjøringen og 

trafikkrettslig likestilling med en personbil. Ikke minst er tilstrekkelig med 

førerkort klasse B. Likevel har kompaktklassen alle typiske kjennetegn på 

den nye Malibu GENERASJON M og dermed full bobilkomfort.

Saken er klar: Malibu – kompakt er klasse! 

KOMFORT-PLUSS-KLASSE

DET AVGJØRENDE PLUSS!

Malibu delintegrert | T 460 LE T 430 LE | interiørvalg Roma Malibu integrert | I 490 LE I 500 QB | interiørvalg delskinn Marone
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360°

Malibu integrert | I 490 LEMALIBU 
INTEGRERT

Kjøre- og 
siktkonsept med 
beste testverdi

XL-bodelsdør 
”premium 
two 2.0“

Stor L-sitte-
gruppe

Omkled-
nings-

rom

Oppbevarings-
rom  

i dobbeltgulv

Gulvvarme-
effekt

STANDARDUTSTYR:

TILVALG:

ALDE vannbåren  
varme (avhengig 

av modell)

uten senke-
seng

32“-L ED-flat-
skjerm (avhengig 

av modell)

FASCINASJONEN VED 
KONGEKLASSEN

Elegant utvendig design, 
panoramasikt i særklasse 
sammen med en usedvanlig 
romfølelse! Rommelig bobil- 
miljø og komfortabel tilgang  
til senkesengen – det er en  
drøm på hjul.
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63 cm
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Sterke sider ved Malibu Integrert:

1  Kjøreaktivt, ekstra dypt nedsenket dashbord 
for tidlig sikt mot veibanen etter bare 2,77 m. 
Best i test! Tredimensjonalt utformet front og 
flat innfallsvinkel: lavere luftmotstand, 
drivstofforbruk og vindstøy

2  XL-bodelsdør “premium two 2.0” med bredere 
døråpning (63 cm), dobbel sikkerhetslås, 
ekstra bredt dørvindu, mørkleggingsgardin  
og integrert insektnett rullegardin

3  Lokket for drivstofftanken er felt inn i flukt 
med sideveggen

4  Førerhusdør med ekstra lavt innsteg, dobbel 
sikkerhetslås og elektrisk betjent vindusheis

5  Stort oppbevaringsrom i dobbeltgulvet,  
med tilgang utenfra og innenfra

6  Isolert plisségardin i frontrute med vertikal 
betjening som solskjerming, innsynsvern, 
formørkning og isolasjon mot varme  
og kulde i bodelen

7  Forberedelse for integrert og blendingsfritt 
plassert monitor for ryggekamera

56°

Blendingsfritt plassert monitor for ryggekamera

Ekstra dypt nedsenket dashbord og tredimensjonalt formet front

Isolert plisségardin i frontrute

Xl-bodelsdør ”premium two 2.0“

Tanklokk felt inn i flukt 
med overflaten

Stort dobbeltgulvFørerhusdør med ekstra 
lavt innsteg
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360°

MALIBU 
DELINTEGRERT
DYNAMISK OG SMIDIG

De er de stilige kupéene blant 
bobilene! Det originale fører- 
huset er slankt og sammen med 
den dynamiske ventilasjons- 
hetten formidler det et lett 
sportslig inntrykk.

Malibu delintegrert | T 460 LE

XL-bodelsdør 
”premium 
two 2.0“

Stor L-sitte-
gruppe

Trinnløst 
bodelsgulv

Omkled-
nings-

rom

Oppbevarings-
rom i

dobbeltgulv

Gulvvarme-
effekt

STANDARDUTSTYR:

TILVALG:

Sentralheve-
seng (avhengig 

av modell)

Takvindu 
“skyview” 

over førerhus 

ALDE vannbåren  
varme (avhengig 

av modell)
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Sterke sider ved Malibu delintegrert:

1  XL-bodelsdør ”premium two 2.0“ med bredere 
døråpning (63 cm), dobbel sikkerhetslås, 
ekstra bredt dørvindu, mørkleggingsgardin  
og integrert insektnett rullegardin

2  Stort oppbevaringsrom i dobbeltgulvet, med 
tilgang utenfra og innenfra

3  Armlener til de svingbare setene for fører og 
passasjer er polstret og trukket i innrednings-
stoffet

4  Takbaldakiner med integrert, indirekte 
belysning gir velværefølelse

  Tilvalg: Takvindu “skyview” med skinntrukket 
designhimling over førerhus og bodel

5  Store overskap hele veien rundt i førerhus, 
bodelsområde og soverom

6   Trinnløst gjennomgående One-Level-bodels-
gulv, uten snublefeller

Xl-bodelsdør ”premium two 2.0“ Stort dobbeltgulv

Armlener trukket i innrednings-
stoffet

Tilvalg: Takvindu “skyview” med 
skinntrukket designhimling

Overskap hele veien rundt One level gulv
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Malibu integrert | I 490 LE | interiørvalg Lisboa

BO
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Malibu delintegrert | T 460 LE| interiørvalg Ancona 21
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1 3

4 6

32"

5

2Uttrekkbart skoskap LED-ambientebelysning som kan styres separat

Elegant kjøkkenbenk Tilvalg: LED-flatskjerm

Bodelsbord som kan dreies med fotpedal 
og forskyves i to retninger

Overskap hele veien rundt over sittegruppe
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7

8

203/177,5 
x 100 cm*

195 x 160 cm

83 cm

* Posisjon og/eller størrelse avhengig av modell

Bodelens fordeler: 

1  L-sittegruppe med utsvingbart skoskap og 
oppbevaringssystem for inntil fire par sko 
integrert i setebenkens sokkel, med LED- 
dekorlys

2  Bodelsbord som kan dreies bekvemt med 
fotpedal og forskyves i to retninger

3  LED-ambientebelysning og LED-arbeids- 
belysning kan styres separat

4  Elegant kjøkkenbenk som visuell romdeling 
og ekstra avlastningsplass

5  Stort oppbevaringsrom ved overskap hele 
veien rundt over sittegruppen

6  Tilvalg: LED-flatskjerm (opptil 32") på  
bekvem sikthøyde inkl. veggfeste eller 
uttrekkssystem*

7   Ekstra stor senkeseng med sengemål  
195 x 160 cm, stor sittehøyde, komfortabel 
innstigning i sengen uten stige via sidesete 
samt stabilt underlag (Integrert)

8  Tilvalg: Sentral senkeseng kan betjenes 
elektrisk, stor sengemål, ståhøyde under seng 
i botilstand 184 cm (unntatt T 430 LE)

9  Gulvvarmeeffekt der hele dobbeltgulvet er 
varmet opp med klimalagringsfunksjon

BO
DE

L 
I o

g 
T

Senkeseng med ekstra stort sengemål og stor sittehøyde (integrert)

Tilvalg: Elektrisk betjent sentral senkeseng (delintegrert, unntatt T 430 LE)
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1 2

3 4

(I 441 LE, I/T 430 LE)

KJØKKEN PÅ SIDEN

Plassparende sidekjøkken – for korte kjøretøylengder Mye oppbevaringsplass takket være seks dype kjøkkenskuffer

Deksel over oppvaskkummen har flere funksjoner Gasskokeapparat med tre bluss
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5 6

6

Sidekjøkkenets fordeler: 

1  Plassbesparende sidekjøkken muliggjør kort 
kjøretøylengde

2    Mye oppbevaringsplass ved seks dype, rulle- 
lagrede kjøkkenskuffer med softclose-selv- 
inntrekk og delte fronter for bekvem tilgang 
samt integrert avfallsbeholder og bestikk- 
innsats i tre

3   Ekstra avlastningsplate ved å hekte  
deksel over oppvaskkummen inn i veggfestet

4   Gasskokeapparat med tre bluss med helt 
glasslokk, uttakbar støpejernsrist og glass-
bunn som lett kan rengjøres

5   133-l-slimtower-kjøleskap med separat 12 l 
fryseskap og tosidig døråpning plassert på 
bekvem gripehøyde

6   Overskap med mye oppbevaringsplass 
Tilvalg: Kaffekapselmaskin inkl. uttrekks- 
system i overskap

7   Plan kjøkkenbenk med innfelt rund oppvask-
kum

8   Kjøkkenbakvegg i dekorglass creme for enkelt 
renhold og stell

9  Tilvalg: Gassovn med grillfunksjon i underskap

KJ
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N

SE
KS

JO
N

ER
 I 

og
 T

133-l-slimtower-kjøleskap på bekvem gripbar høyde Romslige overskap

Tilvalg: Kaffekapselmaskin inkl. 
uttrekkssystem



20

1 1

VINKELKJØKKEN OG KOMFORT-VINKELKJØKKEN
(Vinkelkjøkken: I/T 410 DB, 440 LE, 440 QB, 460 LE; komfortabelt vinkelkjøkken: I/T 490 LE, 500 QB)

Komfortabelt vinkelkjøkken med buet, ekstra stor arbeidsflate | I/T 490 LE, 500 QB Vinkelkjøkken | I/T 410 DB, 440 LE, 440 QB, 460 LE
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Fordeler vinkelkjøkken/komfortabelt vinkel-
kjøkken

1 Ekstra stor, plan kjøkkenbenk med rund 
oppvaskkum og ekstra arbeidsflate ved å 
hekte oppvasklokket inn i veggfestet

2 Slimtower-kjøleskap 133 l hhv. 153 l med 
fryseskap 12 l hhv. 29 l plassert med tosidig 
døråpning i bekvem gripehøyde

3 Mye oppbevaringsplass ved seks dype, rulle- 
lagrede kjøkkenskuffer med softclose-selv- 
inntrekk og delte fronter for bekvem tilgang 
samt integrert avfallsbeholder og bestikk- 
innsats i tre

4 Separat uttrekkbar avfallsbeholder med  
adskilt hygieneområde (I/T 410 DB, 460 LE)

5 Overskap med mye oppbevaringsplass   
Tilvalg: Kaffekapselmaskin inkl. uttrekks- 
system i overskap

6 Kokeapparat med 3 gassbluss med delt glass- 
lokk, uttakbar trådrist og glassbunn som lett 
kan rengjøres

7 Elegant kjøkkenbenk for visuell romdeling og 
som ekstra avlastningsplass

8  Tilvalg: Gassovn med grillfunksjon i under-
skap (unntatt I/T 440 LE, 440 QB)
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Seks dype kjøkkenskuffer og ekstra 
flaskeskap

Tilvalg: Kaffekapselmaskin inkl. 
uttrekkssystem

Uttrekkbar avfallsbeholder | I/T 410 DB, 460 LE

153-l-kjøleskap | I/T 490 LE, 500 QB



22

196 cm

31 2

3

VARIO-SVINGBAD MED OMKLEDNINGSROM
Vario-svingbad: Vaske-, toalett- og dusjrom (I 441 LE)

Basisposisjon Stort vaske- og toalettrom Svingbar vaskeservant-speilvegg Stort, komplett separat dusjrom

Vaskerom holdes tørt ved dusjing
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Fordeler med Vario-svingbad:

1  Gjennomtenkt og innovativ: 
Smart plassøkonomi skaper 
plass og komfort også med kort 
kjøretøylengde

2  Takket være en raffinert sving-
bar vegg oppstår i en hånd- 
vending romslig dusj eller et 
vaske- og toalettrom

3  Stor separat dusj takket være 
dusjdør, resten av vaskerommet 
holdes tørt ved dusjing

4  Massiv baderomsdør tjener 
samtidig som romdeler mot 
bodelen og skaper slik et 
omkledningsrom uten innsyn

5  Baderomsgulv med dusjgulv har 
to avløp og plan gulvovergang 
med One-Level

6  Mange praktiske hyller, stort 
baderomsskap og speil med 
bakgrunnsbelysning

7  Godt lys og ventilasjon i badet 
ved hjelp av takluken Mini Heki

Modell I 441 LE:  
Slik oppstår i en håndvending et omkledningsrom separat fra bodelen.

Den I  massive baderomsdøren adskiller bodelen og danner samtidig et 
omkledningsrom uten innsyn.

Omkledningsrom uten innsyn takket være massiv baderomsdør som romdeler mot bodelen

Vario-svingbad: Omkledningsrom
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KOMBINERT BAD MED OMKLEDNINGSROM
Kombinert bad: Vaske-, toalett- og dusjrom (I/T 410 DB, 430 LE, 460 LE)

Det kombinerte badet har alt du trenger: vaske- og toalettområde og separat dusj Runddusj med buede skyvedører - vaskerom holdes helt tørt

Romslig skap under vaskeservant Stort speilskap med 
hylleinndeling
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Fordeler med kombinert bad:

  1  Vaskeservantens buede form 
understreker den visuelle 
romdelingen i bade-, toalett-  
og dusjdel

2  Komplett separat runddusj med 
buede skyvedører, baderommet 
med dusjgulv inkl. to avløp, 
praktiske hyller integrert i 
dusjveggen og som tilvalg 
vannfast dusjmatte i bodels-
gulvdesign

3  Stort skap under vaskeser- 
vanten

4  Romslig speilskap med hylle- 
inndeling, flere oppbevarings-
plasser og ekstra speil ved siden 
av speilskapet

5  Omkledningsrom uten innsyn 
adskilt mot bodelen ved hjelp 
av massiv  baderomsdør 
Tilvalg: Massiv skyvedør i tre 
som separerer soverom og 
omkledningsrom (I/T 460 LE)

6  Godt lys og ventilasjon i badet 
ved hjelp av takluken Mini Heki 
med håndklestang

Omkledningsrom uten innsyn ved hjelp av separat baderomsdør

Modell I/T 430 LE:  
Slik oppstår i en håndvending  
et omkledningsrom separat fra 
bodelen.

Den I  massive baderoms- 
døren adskiller bodelen og 
danner samtidig et omkled-
ningsrom uten innsyn.

Modell I/T 460 LE:  
Slik oppstår i en håndvending  
et omkledningsrom separat fra 
bodel og soverom.

Den I  massive baderoms- 
døren og den II  uttrekkbare 
romavdeleren adskiller bodelen 
og danner samtidig et omkled- 
ningsrom uten innsyn.

Den III  som tilvalg massive 
treskyvedøren adskiller 
soverommet, samtidig danner 
den et helt separat omkled-
ningsrom

Kombinert bad: Omkledningsrom
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KOMPAKT BADEROM MED OMKLEDNINGSROM
Kompakt baderom: Vaske-, toalett- og dusjrom (I/T 440 LE, 440 QB)

Romslig vaske- og toalettrom Dusj vis-à-vis vaske- og toalettområdet Stort speilskap med hylleinndeling

Romslig skap under vaskeservant
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Fordeler kompakt baderom: 

1  Separat vaske- og toalettrom 
med mye bevegelsesfrihet 

2  Stort dusjrom overfor vaske- og 
toalettrom med en ståhøyde på 
198 cm, plan adgang til dusjen 
og uttakbar dusjmatte i bodels-
gulvdesign

3  Romslig og belyst speilskap 
med hylleinndeling

4  Romslig skap under vaskeser-
vant

5  Omkledningsrom uten innsyn 
adskilt mot bodelen ved hjelp 
av massiv skyvedør i tre

6  Håndklestang over runddusj  
i takluke

7  Godt lys og ventilasjon i vaske- 
og toalettrom ved hjelp av 
takluken Mini Heki

Omkledningsrom uten innsyn

Modell I/T 440 LE:  
Slik oppstår i en håndvending et omkledningsrom separat fra bodelen.

Den I  massive skyvedør i tre adskiller bodelen og danner samtidig et omkledningsrom 
uten innsyn.

Kompakt baderom: Omkledningsrom
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KOMFORTABELT BADEROM MED OMKLEDNINGSROM
Komfortabelt baderom: Vaske-, toalett- og dusjrom (I/T 490 LE, 500 QB)

Romslig vaske- og toalettrom Stor runddusj på motstående side

Avdeling soverom/omkledningsrom | I/T 490 LE

Modell I/T 490 LE:  
Slik oppstår i to trinn et omkled-
ningsrom separat fra bodel og 
soverom.

Den I  massive baderomsdøren 
adskiller bodelen og danner sam- 
tidig et omkledningsrom uten 
innsyn.

Den II  massive skyvedøren i tre 
adskiller soverommet, samtidig 
oppstår et helt separat omkled-
ningsrom.

Komfortabelt baderom: Omkledningsrom



29

4

I

II

I

II IIIIV

BA
DE

RO
M

 I 
og

 T

Fordeler komfortabelt baderom:  

1    Separat vaske- og toalettrom med mye bevegelsesfrihet

2  Stort dusjrom overfor vaske- og toalettrom med en ståhøyde på 198 cm  
og plan adgang til dusjen

3  Massiv skyvedør i tre som adskiller soverommet fra omkledningsrommet  
(I/T 490 LE)

4  Uttrekkbar TV-vegg og romdeler for variabel avdeling mellom soverom og 
omkledningsrom hhv. for fleksibel plassering av TV-apparatet (I/T 500 QB)

5  Omkledningsrom uten innsyn ved hjelp av baderomsdør med romdeler- 
funksjon

6  Romslig speilskap med hylleinndeling

7  Håndklestang over runddusj i takluke

8  Godt lys og ventilasjon i vaske- og toalettrom ved hjelp av takluken  
Mini Heki

Avdeling mellom soverom og omkledningsrom | I/T 500 QB

Modell I/T 500 QB:  
Slik oppstår i fire trinn et 
omkledningsrom separat fra 
bodel og soverom.

Den I  baderomsdøren adskiller 
bodelen og danner samtidig et 
omkledningsrom uten innsyn.

Den II  uttrekkbare TV-vegg og 
romdeler adskiller soverommet.

I  Baderomsdøren i posisjon 
romdeler i bodel.

II  Tv-veggen med posisjon i 
midten for avslappet Tv-titting. 

III  Svingdøren adskiller sove- 
rommet på passasjersiden.

Den VI  uttrekkbare skyvedøren på 
førersiden som komplett romdeler 
fra omkledningsrommet mot 
soverommet.

Separat omkledningsrom med  
stor rom for bevegelse, romdeler 
mot bodels- og soveområdet 
inklusive en Tv-posisjon i midten 
for bekvem TV-titting.
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x 85 cm
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LANGSGÅENDE ENKELTSENGER
(I 441 LE, I/T 430 LE, 440 LE, 460 LE, 490 LE)

Utvidelse av sengemål

Uttrekkbar trapp

Langsgående enkeltsenger med ekstra stort sengemål og komfortabel innsteg Klesskap under langsgående enkeltsenger
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Uttrekkbar langsgående enkeltseng 
Uttrekkbar komfort-innstegstrapp

Fordeler langsgående enkelts- 
enger: 

1 Ekstra stort sengemål

2  Klesskap med ekstra stor  
innvendig høyde ved hjelp av 
hevefunksjon og delt madrass 
bekvem tilgjengelig forfra og 
ovenfra (I/T 440 LE kun  
passasjerside)

3  Bekvem innstigning i sengene 
med uttrekkbar innstegstrapp – 
også ved bruk av ekstra madrass 
for utvidelse av sengemål (ikke 
I/T 440 LE)

4  Langsgående enkeltseng på 
førerside kan forskyves med  
30 cm, korte kjøretøylengder  
til tross av lange sengemål  
(I/T 440 LE)

5  Klesskap i full høyde (I/T 460 LE)

6   Oppvarmet, underluftet senge-
bunn og 7-soners-kaldskumma-
drass for styrkende søvn

7  Justerbar hodegavl (I/T 440 LE 
kun passasjerside)

8  Overskap hele veien rundt også  
i bakre del

Uttrekkbar trapp for tilgang |  
ikke I/T 440 LE

Tilvalg: Uttrekkbar trapp for tilgang | 
 ikke I/T 440 LE

I dusjrom uttrekkbar enkeltseng | I/T 440 LE Klesskap i full høyde | 
I/T 460 LE

Oppbevaringsplass i 
komfort-innstegstrapp



32

+/- 30 cm

195 x 145 cm

2 3

4

1 1 1

QUEEN-SENG
(I/T 440 QB, 500 QB)

Uttrekkbar TV-vegg og romdeler

Fordeler Queen-seng:  
1  Uttrekkbar TV-vegg og romdeler for variabel 

avdeling mellom soverom og omkledningsrom 
hhv. for fleksibel plassering av TV-apparatet 
(I/T 500 QB)

2  Queen-seng som kan forskyves med 30 cm, 
lange sengemål til tross av kort kjøretøylengde 
(I/T 440 QB)

3  Store skuffer under Queen-seng* 

4  Madrassdel på fotenden kan vippes opp for 
ekstra bred gjennomgang (I/T 500 QB))

5  Oppvarmet, underluftet sengebunn og  
7-soners-kaldskummadrass for styrkende søvn

* Utførelse avhengig av modell

TV-vegg plassert i midten for bekvem Tv-titting | 
I/T 500 QB

Romdeler med lukket sving- og skyvedør til fullstendig avdeling | 
I/T 500 QB

Forskyvbar Queen-seng | I / 440 QB Store skuffer under seng *

Baderomsdør med funksjon romdeler i bodel |  
I/T 500 QB

Queen-seng som kan vippes opp | I/T 500 QB
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Fordeler tverrstilt bakre seng:  
1 Stort sengemål

2 Høyt klesskap

3  Klesskap under tverrstilt bakre seng for 
ekstra oppbevaringsplass

4  Overskap hele veien rundt i bakre del

5  Oppvarmet, underluftet sengebunn og 
7-soners-kaldskummadrass for styrkende 
søvn

6 Rammevinduer over seng på endevegg

7  Tilvalg: Sovemiljø og dekorsett med skredder-
sydde overtrekk, dekorasjonsputer og Malibu 
sengeteppe

Tverrstilt bakre seng med stort sengemål Høyt klesskap Klesskap under tverrstilt bakre seng
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MER BOBIL.  
MER VERDI. 
MER FERIE.
Malibu bobiler har spesielle 
egenskaper som du ikke finner  
i denne kombinasjonen i noen 
annen bobil på markedet. Isse 
merketypiske merverdiene kan 
du føle og oppleve hver gang du 
legger ut på tur i din Malibu: mer 
funksjonalitet, mer komfort, mer 
oppbevaringsplass, mer velvære. 
Dette har alltid vært vårt løfte 
om fordeler til deg. Malibu 
modeller i GENERASJON M 
legger målestokken for topp- 
klassen enda høyere!

Det å kunne utvikle ideer helt frem 
til de kan gå i produksjon er min 

store lidenskap. Det viktigste ved 
dette er at disse ideene alltid må 

være til virkelig nytte for kundene. 
[...] Vi vil først og fremst ha  

tilfredse kunder.

Karl-Heinz Schuler, gründer og innehaver av Carthago-gruppen
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Karosserikonstruksjon i særklasse 
med elegant avrunding av tak og sider

Beste førerhus- 
konsept (I)

Største  
oppbevaringsrom  
i sin klasse

Møbler av høy kvalitet  
med dobbel forbindelses-
teknikk
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3KAROSSERIKONSTRUKSJON I SÆRKLASSE MED  
ELEGANT AVRUNDING AV TAK OG SIDER

Kuldebrofri tak-/veggforbindelse Beskyttelse mot hagl ved GFK-tak GFK-gulvunderside

Ekstra dyp nedsenking i gulvet i hekkgarasjen

Forbindelse sidevegg/gulv via høystabil bærebjelke
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Fordeler ved Malibus karosseri-
konstruksjon:

•  Lang levetid og dermed høy 
annenhåndsverdi

•   Komfort hele året takket være 
perfekt isolasjon

•   Høyeste kjørekomfort og  
-sikkerhet takket være stabilt 
karosseri

•  Optimal beskyttelse mot side-
kollisjoner

•  Beskyttelse mot hagl, steinsprut 
og fuktighet

•  10 års tetthetsgaranti som  
standard 1

•  Lavt støynivå under kjøring

•  Tanklokket er innfelt i plan med 
sideveggen (integrert)

•  Tak-/sideavrunding gir et 
elegant helhetlig utseende og 
maksimal stabilitet i karosseriet

•  Segmenterte karosserideler 
bakre del og sideskjørt, repara-
sjonsvennlig og dermed rimelig 
utskifting ved skader

•  Rammevinduer med øket inn-
bruddsbeskyttelse

Malibu karosserikonstruksjon er konsekvent innrettet mot det Malibu-førerne ønsker seg: reise uten bekymringer i lang  

tid og uten verditap. Derfor satser vi på  holdbar kvalitet – både når det gjelder de ytterst stabile materialene vi benytter  

og i vår moderne bearbeidingsteknikk. I stedet for den tradisjonelle kun punktvise metoden for å sette sammen karosseri 

med plugger og skruer, satser vi på en ytterst stabil sammenføyning uten kuldebroer ved hjelp av formtilpasset limte 

bærebjelker hhv. PU-fortanningsprofiler. En avgjørende forskjell!

MALIBU KAROSSERIKONSEPT

Malibu karosserikonstruksjon Ofte benyttet  
standard karosserikonstruksjon

 Tetthetsgaranti 10 år Som regel vesentlig kortere

 Veggkonstruksjon
Yttervegg i aluminium, hardskum isolerings-
kjerne i fuktbestandig RTM og vannavvisende 

PU-forsterkninger

Ytterveggene ofte i GFK, isolasjon via  
vannfølsom EPS-skum, trespiler som  
forbindelses-/forsterkningselementer

 Tak-/veggforbindelse Ytterst stabil bærebjelke, formtilpasset limt 
med sidekollisjonsbeskyttelse

Tak og vegg punktuelt skrudd sammen  
med tetningstape og dekkprofil

 GFK mot hagl- og 
 steinsprutbeskyttelse

Som standard Takoverside og 
understellsplate i GFK

Tregulv med vedlikeholdsintensiv beskyttelses-
maling, takoverflate i haglfølsom aluminium

 Karosserideler
Sideskjørt i aluminium ekstrudert profil,  

segmentert i flere deler, hekkrammen i flere 
deler og separat hekkstøtfanger

Ømfintlige formdeler i kunststoff,  
uten segmentering og ingen separat  

hekkstøtfanger

Plane sidevinduer Hekkramme i fire delerRammevinduer Seitz S4
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MALIBU VARME- OG KLIMATEKNIKK

Oppvarming av kuldeømfintlige områderDashbord med varmeutstråling Dobbeltgulv oppvarmet over hele flaten Gulvvarmeeffekt
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BEHAGELIG KLIMA I BOBILEN ÅRET RUNDT

Malibu varme- og klimateknikk Ofte benyttede  
standard varme- og klimateknikk

 Helårsbruk Vintertilpasset bobil med komfort  
hele året

Bare egnet for vinterbruk eller begrenset  
for komfortabel helårsbruk

 Gulvvarmeeffekt
Hele oppbevaringsrommet under dobbelt-

gulvet er som standard oppvarmet med 
klimalagringsfunksjon og gulvvarmeeffekt

Intet oppvarmet dobbeltgulv,  
separat gulvvarme nødvendig 

  Oppvarming av kulde- 
ømfintlige områder

Mange varmluftdyser i hele kjøretøyet, mål-
rettet oppvarming av alle tekniske kompo-

nentene og kuldeømfintlige steder

Kuldeømfintlige områder som f.eks.  
dørinnsteg, tanker og oppbevaringsrom  
er ofte ikke ekstra målrettet oppvarmet 

 Oppvarming dashbord 
 (integrert)

Målrettet oppvarming av dashbord med 
radiatoreffekt for behagelig 
varmeutstråling i førerhuset

Dashbord ikke oppvarmet ekstra,  
derved større kuldeutstråling fra 

frontruten 

Malibu varme- og klimateknikk:

•  Bobil egnet for vinterbruk med komfort hele 
året

•  Dobbelgulvet er isolert hele veien rundt, og gir 
gulvvarmeeffekt og varme føtter

•  Svært effektiv isolasjon ved den isolerende 
kjernen av RTM-hardskum som igjen betyr 
lavere gassforbruk

•  Målrettet oppvarming av dashbordet for opp-
varming av førerhuset (integrert)

•  Målrettet oppvarming av de tekniske kompo-
nentene beskytter disse mot frost

•  I tillegg målrettet oppvarming av kuldeømfint-
lige områder som f.eks. oppbevaringsrommene 
og innsteget bak bodelsdøren

•  Tilvalg: ALDE vannbåren sentralvarme  
(I/T 460 LE, 490 LE, 500 QB)

•  Malibu Connect Truma iNet X Pro Panel:  
innovativt og digitalt betjeningspanel med 
sentral tilgang til alle komponenter i inne- 
bygde enheter og bodel inkl. fargedisplay  
med berøringsfunksjon, Bluetooth og app- 
styring (Touring Integrert)

Legger du særlig vekt på godt klima når du er på tur? Da er en Malibu bobil absolutt den riktige ledsageren 

for deg! Uansett årstid: I en Malibu har du alltid ekte trivselsklima, uansett årstid. Hvordan? – For det første 

gjør vi en målrettet oppvarming av førerhuset, de tekniske installasjonene, oppbevaringsrommet og inn- 

steget bak bodelsdøren. For det andre sirkulerer varmen gjennom hele dobbelgulvet. Dermed er klimaet  

inne i bobilen alltid behagelig – selv om det er frost ute. Omvendt er det greit å oppholde seg inne i en Malibu 

når det er riktig varmt ute. Det er fordi det som isolerer og varmer om vinteren, gir perfekt beskyttelse mot 

varmen om sommeren.
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Malibu Connect Truma iNet X Pro Panel | Touring Integrert
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KLASSENS STØRSTE OPPBEVARINGSPLASS TAKKET VÆRE DOBBELTGULV
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Fordeler ved dobbeltgulvet:

•  Stort, oppvarmet oppbevaringsrom, nyttbar 
høyde opptil 48 cm

•  Tilgang utenfra via flere store luker

•  Stort, sentralt gjennomgående lasterom 
(innvendig høyde 17 cm) med dypt nedsenket 
oppbevaringsrom (nyttbar høyde 39 cm),  
enkel innlasting også gjennom inngangsdøren 
via en stor, oppstillbar luke i bodelsgulvet

•  Tilgang innenfra via L-sittegruppe, sidebenk 
som kan svinges opp (I 490 LE, 500 QB) hhv. 
vippes opp (ikke I 441 LE)

•  Hele dobbeltgulvet oppvarmet med klima- 
lagringsfunksjon og gulv-varmeeffekt

•  LED-belysning i gjennomgående dobbeltgulv 

Alle Malibu bobiler gir mye plass takket være det ekstra store dobbeltgulvet og mange lett tilgjengelige 

oppbevaringsrom, slik at feriebagasjen din er trygt og ordentlig  stuet vekk på et øyeblikk. Store og uhånd- 

terlige gjenstander som f.eks. campingmøbler og ski kan med fordel lagres i det sentrale, gjennomgående 

oppbevaringsrommet. Ved hjelp av LED-belysningen i det gjennomgående dobbeltgulvet har du alltid over-

sikt over bagasjen din. Via mange utvendige oppbevaringsluker i bodelsgulvet kan du enkelt og bekvemt 

laste Malibu bobilen din utenfra. De store oppstillbare lastelukene i bodelen og kjøkkenseksjonen muliggjør 

også en bekvem tilgang innenfra til de ekstra dypt nedsenkede oppbevaringsrommene. Og i tillegg tjener 

dobbeltgulvet også som klimalagring, slik at lasten din er beskyttet mot frost. 

I BOBILEN KAN MAN VEL ALDRI FÅ NOK OPPBEVARINGSPLASS!

Malibu oppbevaringsrom Ofte benyttet 
standard-oppbevaringsrom

 Dobbeltgulv-type Dobbeltgulv over hele kjøretøybredden med 
en nyttbar høyde opptil 48 cm

Teknikk-dobbeltgulv med  
begrenset nyttbar høyde av 

oppbevaringsrommet

 Tilganger utenfra
Flere tilganger utenfra på fører- og  

passasjerside med tilgang innenfra via  
L-sittegruppe og sidebenken

Få eller ingen tilganger utenfra,  
tilgang innenfra til luker for  

lagringsplass ikke mulig

 Funksjon gjennomgående
 lasterom

Sentralt gjennomgående lasterom  
fra bodelsdør over hele  

kjøretøybredden

Ingen funksjon gjennomgående lasterom på 
grunn av manglende tilganger utenfra eller 

ikke gjennomgående oppbevaringsrom

 Tilgang innenfra
To store gulvluker i bodelsgulvet i 
entréen og kjøkkenseksjonen inkl. 

kvalitetshengsler

Ingen tilgang innenfra, oppbevaringsrom  
med innebygd teknikk og bare begrenset 

brukbar

 Vektbalanse
Takket være mye oppbevaringsplass og  

flere tilganger er en optimal vektfordeling 
ved innlasting mulig

Innskrenket valg av oppbevaringsplass  
og tilgangsmulighet gjør en jevn vekt- 

fordeling bare begrenset mulig
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KLASSENS STØRSTE OPPBEVARINGSPLASS

Rom for gassflasker

Nyttbar høyde opptil 48 cm
Stort oppvarmet dobbeltgulv (nyttbar høyde opptil 48 cm) med 

sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 17 cm)

Stor luke i bodelsgulvet i entréen, kan ved åpnet bodelsdør 

også bekvem lastes utenfra, andre oppbevaringsluke i kjøkken-

seksjonen (opptil 39 cm nyttbar dybde)

Bekvem lasting av dobbeltgulvet fra passasjersiden via ytter-

ligere store utvendige luke. Tilgang innenfra via L-sittegruppe, 

sidebenk som kan svinges opp (I 490 LE, 500 QB) hhv. vippes 

opp (ikke I 441 LE) (I 490 LE, 500 QB) (ikke I 441 LE) samt via 

stor oppbevaringsluke i entréen og kjøkkenseksjonen

Malibu scootergarasje

•  Stor innvendig høyde, mye plass for pedelecs, motorsykler 

eller sykler. kan belastes med inntil 250 kg

•  Nedsenket lastekant for enkel lasting

•   Garasjegulv med robust GFK-belegg forhindrer forskyvning  

og skader

•  To standard garasjedører for tilgang fra begge sider  

og enkel lasting/lossing

•  Med belysning, oppvarming og frostsikker isolasjon

•  Surreskinner på begge sider med festekroker som kan  

plasseres fleksibelt for enkel sikring og lasting

Stort ekstra lasterom i dobbeltgulv med separat utvendig luke
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124 cm
120 cm

Scootergarasje kan  
belastes med inntil 250 kg

Som tilvalg Malibu pedelec- 
scootergarasje ved modeller 
med Queen-seng 
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MALIBU PEDELEC-SCOOTERGARASJE

Får du ikke plass til den store sykkelen eller pedelec din i hekkgarasjen i bobilen? 

Hos Malibu intet problem – heller ikke ved modeller med Queen-seng I/T 440 QB og I/T 500 QB.

Malibu har utviklet en ny løsning for pedelecs til modeller med Queen-seng. Genialt enkelt, ganske enkelt genialt. Slik fungerer det: Queen-seng svinges utenfra opp 

med et grep, skyv sykkel ved hjelp av tilvalg skyvesystem inn i garasjen, senk Queen-seng ned igjen. 

Malibu-trikset: En nedsenking i gulvet gir plass for forhjulet. Surr alt sikkert fast – allerede ferdig. Nedsenkingen i gulvet og sengebunnen som kan svinges opp skaper 

en lastehøyde opptil 124 cm. Hvis en sykkel ikke blir transportert, tildekker en bunnplate nedsenkingen i gulvet slik at det oppstår en plan lasteflate. Inne, i soverommet 

er Queen-sengen til enhver tid på sin lave, bekvemt tilgjengelige inngangshøyde. 

(Tilvalg for I/T 440 QB, 500 QB)

Pedelec-scootergarasje  
med utvidelse av innvendig høyde 
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124 cm

124 cm

1 2

3 4

Fordeler Malibu pedelec-scootergarasje

1  Som tilvalg skyvesystem for bekvem  
lasting og lossing av syklene

2  Utvidelse av innvendig høyde i pedelec- 
scooter-garasje fra 112 cm opptil 124 cm

3  Passende transport-festesystem muliggjør 
sikkert feste under kjøringen

4  Dekkplate for nedsenking i gulvet, kan slik 
også brukes som plan lasteflate

5  Sykkel med styrehøyde opptil 124 cm kan 
transporteres, må ikke losses før man sover.

6  Queen-seng i soverommet med lav og  
bekvem innstigning i sengen

7  Innovativ løsning med enkel betjening

Lett lasting ved hjelp av innføringssystem som tilvalg Utvidelse av lastehøyden

Passende transport-festesystem Dekkplate for nedsenking i gulvet
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MØBLER AV HØY KVALITET MED DOBBEL FORBINDELSESTEKNIKK
Dobbel forbindelsesteknikk Hengsler av høy kvalitet Rullelagrede skuffer med softclose-selvinntrekk

Dørklinker av høy kvalitet Romslige overskap med mellombunn Møbeldesign “modernline"
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Fordeler ved høyverdige møbler med dobbel 
forbindelsesteknikk:

1  Dobbel forbindelsesteknikk: Møbler er skrudd 
og i tillegg sammenføyet – for høyeste stabi- 
litet og holdbarhet 

2  Høyverdige, robuste metallhengsler

3  Høyverdige, rullelagrede kjøkkenskuffer  
med softclose-selvinntrekk

4  Dørklinker og beslag av høy kvalitet

5  Romslige overskap med mellombunn og ut-
kledning med mikrofibertrekk for å redusere 
støynivået under kjøringen 

6  Ekstravagant og samtidig koselig: Møbler 
“modernline" med konkavt buede overskap- 
sluker i moderne avantgardistisk design gir  
en særlig stor romfølelse

7  Elegant underbelysning av kjøkkenbenker og 
gulvbelysning ved sittegruppe og i kjøkken-
seksjon for en behagelig atmosfære*

8  Elegant og samtidig praktisk: buet kjøkken-
benk for visuell romdeling mellom bodel og 
kjøkkenseksjon og som ekstra avlastnings-
plass*

Malibu møbler Ofte benyttet 
standard-møbler

 Møbelforbindelse

Dobbel forbindelsesteknikk - skrudd 
sammen og i tillegg sammenføyet for  

høyeste stabilitet og holdbar  
møbelkonstruksjon

For det meste bare enkel  
skruforbindelse, forskruning av  

møbeldelene ofte synlig

 Hengsler og beslag

Høyverdige og robuste metall- 
hengsler, baderomsdører med skjulte  

hengsler, dørklinker og beslag av  
høy kvalitet

Rimelige hengsler og beslag av  
kunststoff samt synlige hengsler  

på baderomsdører

 Støynivå under kjøringen

Lavt støynivå under kjøringen takket  
være høyverdige møbler (f.eks. filt- 

kledninger på alle møbelforbindelser), 
hengsler av høy kvalitet og mikrofiber- 

trekk i overskapene

Sterk støyutvikling under kjøringen,  
fordi det ikke finnes støyreduserende  

tiltak på møblene

* avhengig av modell

Underbelysning i LED-teknologi Buet kjøkkenbenk
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2,77 m
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BESTE FØRERHUSKONSEPT BLANT DE INTEGRERTE

Fordeler førerhuskonsept:

1  Beste panoramautsikt ved 
bakspeil med stort hoved-  
og vidvinkelspeil

2  Optimal oversikt i kjøreposisjon 
ved kjøreaktivt, ekstra dypt 
nedsenket dashbord for tidlig 
sikt mot veibanen samt dypt 
nedtrukket panorama frontrute

3  LED-kjørelys så ingen har  
problemer med å se deg

30°

Malibu sikt konsept: Du ser vei- 
banen allerede etter 2,77 m (I). 
Ved konkurransemodeller ofte først 

etter 4 til 5 m.

Bakspeil med vidvinkels-
peil

Ekstra dypt nedsenket dashbord LED-kjørelys
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MALIBU INTERIØR

Rom (standard) 
Antara-stoffkombinasjon

Interiørvalg

Av trykktekniske årsaker er det mulig at fargene kan avvike fra originalen. Be forhandleren din om å få se en stoffprøvebok når du skal gjøre ditt valg.

Paris (standard) 
Stoffkombinasjon med dekorsøm

London (standard) 
Stoffkombinasjon

Santorini (standard) 
Antara-stoffkombinasjon

Lissabon (standard) 
Antara-stoffkombinasjon

Ancona 21 (tilvalg) 
Tekstilskinn-stoffkombinasjon

Palermo 21 (tilvalg) 
Tekstilskinn-stoffkombinasjon

Athen (tilvalg) 
Antara-stoffkombinasjon med mikroskinnstruktur

Kairo (tilvalg) 
Tekstilskinn-stoffkombinasjon

Delskinn Elfenben (tilvalg) 
Skinn-stoffkombinasjon

Delskinn Marone (tilvalg) 
Skinn-stoffkombinasjon

Skinn Macchiato 21 (tilvalg)Skinn Elfenben 21 (tilvalg)
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Fordeler ved Malibus interiør:  

•  Bodelsstoff med høyeffektiv 
beskyttelse mot flekker: Væsker 
trenger ikke inn i stoffet, derfor 
kan de fleste flekkene fjernes  
med en fuktig klut

•  Bodelsstoff slitesterkt og lettstelt

•  Vaskbare gardiner og dekorasjons-
puter

• Antibakterielt madrasstrekk

•  Slitesterkt PVC-gulvbelegg

• Høy lysekthet

•   Tilvalg: Malibu sovemiljø -& 
dekorsett som består av én eller 
tre dekorasjonsputer (avhengig av 
modell), ett jacquard-sengeteppe 
med innvevd Malibu-logo og ett 
lakensett tilpasset for den respek-
tive modellen

Møbelkonsept Bellagio

Front skap under tak: Høyglans elfenben med trestriper og krombånd Bunn skap under tak: Elfenben matt

Dekor på bord og arbeidsplater: Skifer-utseende PVC-gulv: Graphic Stone

Tilvalg: 16" aluminiumsfelger for  
Fiat Ducato f35 light Chassis

Tilvalg: 16" aluminiumsfelger for Fiat 
Ducato f40 heavy Chassis / f35 light 
Chassis i forbindelse med automatgir

Aluminiumsfelger

MALIBU INTERIØR OG EKSTERIØR
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MALIBU TEST & RENT: NYTELSE PÅ PRØVE
Ved Malibus salgsutstilling i Aulendorf og hos mange av våre forhandlere har du mulighet til å leie kjøretøyer – enten det er for en éngangs  

spesiell ferieopplevelse eller for å lære dem å kjenne. Den optimale løsningen for alle som funderer på å anskaffe seg en Malibu-bobil.  

Vi vil gjerne gi deg råd og gleder oss til ditt besøk! Du kan finne mer informasjon på www.malibu-motorhomes.com

Malibu bord- og stolsett,  

består av to campingstoler  

med Malibu logo og et bord  

inkl. praktiske bærevesker. 



Følg Malibu bobiler på våre
sosiale mediekanaler:

Du kan finne mer informasjon om Malibu på 
www.malibu-motorhomes.com
© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | D-88326 Aulendorf | Tyskland
Tlf. +49 (0) 7525 / 9200-0 

Etter redaksjonsslutt for denne publikasjonen i juli 2021 kan det forekomme endringer i løpet av 
modellåret. Produsenten tar forbehold for nødvendige endringer i konstruksjon og form så langt  
de er basert på den tekniske utviklingen og er rimelige for kunden, utstyrsendringer, avvik i farge- 
sammensetningen eller i enkelte fargetoner, avvik i materialenes beskaffenhet samt endringer  
i leveringsomfanget. Dette gjelder også fargeavvik på basiskjøretøyer, i den utstrekning disse 
skyldes endringer fra produsenten av basiskjøretøyets side. Ta kontakt med forhandleren din 
for aktuell status vedrørende produkter eller modellserier. 
Angivelsene vedrørende leveringsomfang, utseende, ytelse, mål og vekt tilsvarer det som er kjent 
ved tidspunktet for trykking av katalogen. Avvik innenfor fabrikkens toleranser (maks.+/- 5%) er 
mulig og tillatt. Vennligst merk at kjøretøyene delvis er avbildet med tilleggsutstyr som med- 
fører tilleggskostnader og i enkelte tilfeller også med utstyrsvarianter som ikke samsvarer med 
standardversjonen og som heller ikke vil være tilgjengelig som ekstrautstyr. Dekorasjonen som 
vises i katalogen, er ikke en del av leveringsomfanget. Se prislisten for øvrige tekniske data. 
Ettertrykk, også i utdrag, er bare tillatt med skriftlig forhåndsgodkjennelse fra  
Malibu GmbH & Co. KG. Angivelsene i denne publikasjonen er i samsvar med tysk  
veitrafikklovgivning (StVO og StVZO). Forbehold for feiltagelser og trykkfeil. 
1 Vær oppmerksom på garantibestemmelsene for Malibu

Trykket i Tyskland


