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Det er så mye mer som kan sies om våre vans enn vi kan finne plass til i katalogen! Derfor
inviterer vi deg til vårt nettsted, der du kan finne mye nyttig informasjon. La deg begeistre
og manøvrer komfortabelt rundt med din egen drømme-Malibu, enten du er hjemme eller
ute på tur! Vær oppmerksom på ikonene i katalogen vår.

Patentsøkt – innovativt forsprang!
Patenter og patentsøknader er modell- og landsspesifikke.
Betegnelser kan avvike

Bak Malibu står en unik suksesshistorie på mer enn fire årtier. Allerede 1979

Det finnes mange vaner, men bare en Malibu Van. Enten det gjelder konseptet

utviklet Karl-Heinz Schuler, gründer av Carthago gruppen de første Malibu Van –

eller detaljene – i hver eneste Malibu Van ligger det både mer enn 40 års erfaring

innovativ og kvalitativ på høyeste nivå. Som en del av Carthago-gruppen, ledet

med å bygge bobiler og hele idérikdommen hos utvikleren. Den er vokst frem fra

av innehaveren selv, profiterer hver eneste Malibu Van i dag fra innovasjons-

god praksis gjennom mange år, og det merker du hver eneste feriedag. Du får for

kraften, toppteknologien og kvalitetskravene til bobilenes premiumklasse.

eksempel den unike bo- og sovekomforten, den utrolig store oppbevaringsplas-

Overbevis deg selv i Malibu Van salgsutstillingen i Aulendorf eller hos våre

sen som er omhyggelig utnyttet med maksimal funksjonalitet, den påkostede

forhandlere om den unike ferieopplevelsen Malibu Van byr på. Og enda bedre:

og omfattende isolasjonen av karosseriet for reise 365 dager i året eller den

Du kan stille din egen ønske-van på prøve gjennom vårt Test & Rent-program.

usedvanlig stabile møbelkonstruksjonen i langtidskvalitet. Dessuten utgjør de

Du vil ha mer? Mer reisekomfort, mer kvalitet, mer raffinement? Da er Malibu

omhyggelig utvalgte materialene og håndverkernes svært dyktige bearbeiding

Van din perfekte reiseledsager. Den kombinerer de smidige målene for en van

grunnen for en ytterst eksklusiv design. Alt dette resulterer i en klar premium-

med komfortkravene til en stor bobil.

forventning: Malibu Van er “beste van i klassen”.

Hovedkontor til Carthago gruppen er i Aulendorf

BEDRIFTEN

PREMIUM VAN FRA MALIBU: HVIS DU VIL HA LITT MER

comfort 640 LE | Utvendig farge hvit
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EN ENESTÅENDE SUKSESSHISTORIE

1979
“Det kan gjøres bedre” mente
Karl-Heinz Schuler, da han så en
campingbuss. Som sagt, så gjort:
Den 1. juli 1979 grunnla han sitt
eget bobilmerke Carthago.

1991

1985
Med spesialiseringen på VW-buss utbygginger
begynte den raske veksten. Solid byggemåte, praksisnært og fantasirikt
interiør, individuelle særegenheter –
slik lød allerede den gangen idéen
bak suksessen.

Med byttet til VW T4 sluttet
forskjellige hjulavstand og
planløsninger seg til, til og
med en første variant med
et sanitærrom.

2019 & 2020
Malibu Van vinner kategorien
“Campingbusser med bad” fra
lesernes valg i promobil. Toppfavoritt er Malibu Van charming GT
skyview, som formidler en helt ny
rom- og kjørefølelse.

2022
Malibu Van familien vokser videre. Den nye Malibu Van diversity er mer mangfoldig enn noensinne og supplerer produktspekteret perfekt.
4

2013
Malibu Van er tilbake! Den moderne
interpretasjonen av trivsel-campingbussen blir snart bobilistenes favoritt.
Likeledes finner innvielsen av Carthago
City i Aulendorf i Sør-Tyskland med en
stor salgsutstilling sted.

2021
Vi vil presentere to nye modeller! Den innovative Malibu Van first class – two rooms
med toroms-konsept og storslått romfølelse samt family-for-4-modeller med
enestående Hybrid-hevetak og fire fullverdige soveplasser. Vi har spesielt gledet
oss over 1. plassen i European Innovation Awards i kategorien “Helhetskonsept
Van” for denne modellen.

“Ved første blikk er Malibu-vans
først og fremst gjennomstylede
bybobiler fra front til hekk med
utrustning på høyt nivå.”

“Malibu satser ved denne varianten
på høyverdig bobilteknikk. Slik er
hybrid-hevetaket meget lett og likevel
ytterst stabilt, samtidig isolerer det
fremragende.”

“Første inntrykk: utrolig, hva
Malibu alt har plass til. Surfebrett,
Stand-up Paddle Board, stoler, parasoll,
klær – og en følelse av frihet,
som vi hittil ikke har kjent.”

Reisemobil International, 03/2020 og Camper Vans,
02/2020 (prøvekjøring av Malibu Van charming coupé 600 DB)

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

Auto Bild Reisemobil, 11/2020
(langtidstest: Malibu Van charming 640 LE)

“Redaktørene roste den høye sovekomforten
og den praktiske baderomsløsningen med
svingbart toalett. [...] På vårt avsperrede
område gjennomførte Malibu vikemanøvere
og bremsetester mesterlig, dessuten briljerte
den med støymålingen.”
Auto Bild Reisemobil, 05/2021, (langtidstest-avslutning: Malibu Van charming 640 LE)

“Malibu Van er en praktisk camper med luksuriøs
bodel. Vanen er på tross av motorisering økonomisk
i forbruk, byr på mye plass og oppbevaringsrom men
er likevel meget smidig. Takket være våtrom med
toalett behøver du ikke å kjøre til en campingplass.”

“Smart løst er tilgangen til de
forskjellige oppbevaringsrommene.”
Reisemobil International,
06/2021 (profftest:
Malibu Van charming
Coupé 640 LE RB)

Det “integrerte førerhuset” byr på rikelig plass.
Akkurat som i den allerede velkjente Charming GT
er det ikke overskap over cockpiten – det gir mye
luft og plass over sittegruppen, omtrent som
i en påbygd bobil.”
promobil online, 06/2020 (presentasjon: 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
Camping, 04/2021 (presentasjon: Malibu Van comfort 640 LE)

BEDRIFTEN

BESTE VAN I KLASSEN – MALIBU OVERBEVISER

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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SAMMENLIGNING MODELLPROGRAM MALIBU VAN
Den riktige løsningen for van-entusiaster - la deg inspirere av Malibu Van spektret. Oppdag nå høydepunktene med kort oversikt.

MODELLER
VARIANTER

BODEL

FIRST CLASS – TWO ROOMS

DIVERSITY

COMFORT

Innovativ planløsning med enestående toroms-konsept, omkledningsrom og storslått romfølelse

Allrounder med XL-kjøkkenkomfort og storslått romfølelse

Mesteren i entusiasme med eksklusivt absorbsjonskjøleskap og fleksibelt energivalg gass, 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 hevetak

• family-for-4 med hevetak

•E
 kstra storslått romfølelse med mye plass for
bevegelse og fri siktlinje til bakre del

•E
 kstra storslått romfølelse med mye plass for
bevegelse og fri siktlinje til bakre del og plassbesparende skyvedør til vaskerommet

• XL-sittegruppe “Maxi 4” med bred gjennomgang
og ekstra stort bodelsbord
•T
 oroms-konsept med romdelerdør somavdeler bodel
og omkledningsrom
•P
 remiumkjøkken, med 84 l kompressorkjøleskap ved
fronten av kjøkkenet mot entréen, tilgjengelig utenfra
og innenfra

KJØKKEN

•X
 L-bodelsittegruppe “Maxi 4” med bred gjennomgang
og ekstra stort bodelsbord

•B
 red gjennomgang til bodelen mellom sittegruppe og
kjøkken, plassbesparende skyvedør til badet
•X
 L-sittegruppe “Maxi 4” med bred gjennomgang og
ekstra stort bodelsbord

•X
 L-komfortkjøkken med ekstra stor kjøkkenbenk,
utvidet arbeidsflate, deksel over oppvaskkum og ekstra
arbeids-og avlastningsplate over kjøleskapet

•K
 omfortkjøkken med stor kjøkkenbenk, utvidet
arbeidsflate og multifunksjonelt deksel over oppvaskkummen inkl. veggholder

•8
 4-l-kompressorkjøleskap i separat universal kombiskap plassert nede

•8
 0-l-absorbsjonskjøleskap i separat kombiskap,
plassert på gripehøyde, med automatisk energivalgsystem for gass, 230 V og 12 V, dermed betydelig lavere
strømforbruk og høyere entusiasme

• Ekstra brede og dype kjøkkenskuffer med dobbelt lås

• Ekstra brede og dype kjøkkenskuffer med dobbelt lås

BAD
SOVEROM

 OPPBEVARINGSROM

6

•X
 L-flexibad “1000+ med funksjon omkledningsrom”
med romdelerdør inklusive svingelement for skille mot
bodel og omkledningsrom

•X
 L-flexibad “1000” med plassbesparende, todelt
skyvedør for uinnskrenket bevegelse i bodelen og
ekstra bred tilgang til vaskerommet

•X
 L-flexibad “1000” med plassbesparende, todelt
skyvedør for uinnskrenket bevegelse i bodelen og
ekstra bred og ekstra bred tilgang til vaskerommet

• Langsgående enkeltseng “200+”

• Langsgående enkeltseng “200+” (640 LE K)

• Langsgående enkeltseng “200+” (640 LE)

• Tverrstilt bakre seng “B160+” (600 DB K)

• Tverrstilt bakre seng “B160+” (600 DB)

•U
 niversal-høyskap kan brukes individuelt som
kjøkken-, kles-, eller tøyskap.

•U
 niversal-kombiskap over kjøleskap kan brukes som
kjøkken- eller tøyskap

• Kombiskap i full høyde med stort universal-klesskap
under kjøleskap, Innvendig høyde 100 cm

•S
 tort klesskap tilgjengelig forfra og ovenfra takket
være hevefunksjon og stort tøyskap lett tilgjengelig
ovenfra via “ett-grepstilgang”

•S
 tort klesskap tilgjengelig forfra og ovenfra takket
være hevefunksjon og stort tøyskap med enkel tilgang
ovenfra via “ett-grepstilgang” (640 LE K)

•E
 kstra stort klesskap tilgjengelig forfra og ovenfra
takket være hevefunksjon og stort tøyskap med enkel
tilgang ovenfra via “ett-grepstilgang” (640 LE)

•T
 o separate klesskap med enkel tilgang ovenfra
(600 DB K)

•T
 o separate klesskap lett tilgjengelig ovenfra (600 DB)

CHARMING

FAMILY-FOR-4

Hverdagsledsager med korte kjøretøylengder under 6 meter,
særlig egnet for bruk i byen og ideell som bil nummer to

Eksklusivmodeller i versjon coupé eller GT skyview

Malibu Van med fire fullverdige soveplasser og hevetak
i enestående hybridkonstruksjon

• family-for-4 med hevetak

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

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

• family-for-4 med hevetak

• charming GT skyview eller charming coupé

Større innvendig høyde i førerhuset og bodelsområde skaper en
komplett ny rom- og kjørefølelse

Hevetak høydepunkter:

•M
 aksimal plass for bevegelse sammen med kort kjøretøylengde ved gjennomtenkt, kompakt rominndeling og fri
siktlinje til bakre del
•K
 ompakt sittegruppe, innrettet for kort kjøretøylengde og
bodelsbord med utsvingbar utvidelse av bordflaten

GT skyview: Bortfall overskap over førerhus, til gjengjeld panorama takluke med skinntrukket himling fra førerhuset til over
sittegruppen

•F
 ire fullverdige soveplasser med et sengemål i hevetaket på
200 x 135 cm
•G
 FK-takbelegg “Protect” av glassfiberarmert plast beskytter
hevetaket mot hagl og skader utenfra

coupé: Bortfall overskap over førerhus, til gjengjeld takbaldakiner gjennomgående inntil førerhuset med indirekte
ambientebelysning

• Lav egenvekt på bare 105 kg

• 84 l kompressorkjøleskap i kjøkken på siden integrert

Eksklusivt standardutstyr “charming”:

•B
 ekvem tilgang til kjøleskapet ved stort bevegelsesrom,
takket være åpen tilgang til vaskerommet og trinnløst
One-Level-gulv helt inntil vaskerommet

• Utvidet dekor utvendig med globussymbol og skrifttrekk
“charming”

•P
 remium-vinduer i vaskerommet for tilstrekkelig ventilasjon
(ikke compact-modeller)

•K
 ompakt kjøkken på siden med stor arbeidsbenk, utvidet
arbeidsflate og deksel over oppvaskkum

• Ratt og girkule i skinn
• 16” aluminiumsfelger Fiat Ducato
• Kjølergrill i høyglans svart

•K
 ompaktbad plassbesparende vaskeservant som kan slås opp,
toalett som kan svinges bort og dusj som kan avdeles helt
med stabil glidedør

• Lyskasterinnramming i svart

• Langsgående enkeltseng “200+” (600 LE)

•U
 pgrade LED-ambientebelysning: Indirekte ambientebelysning på fører- og passasjerside, LED-ambientebelysning på dobbeltgulv ved sittegruppe

• Tverrstilt bakre seng “B160+” (540 DB)
•S
 tort klesskap tilgjengelig forfra og ovenfra takket være
hevefunksjon og stort tøyskapmed enkel tilgang ovenfra via
“ett-grepstilgang” (600 LE)

•B
 estår av ytterst stabil sandwich og designelementer av plast
på siden

•T
 akspoiler for minimering av vindstøy (ikke GT skyviewmodeller)

SAMMENLIGNING MODELLPROGRAM MALIBU VAN

COMPACT

• Støtfanger lakkert i bilens farge
• Ekstra avlastningsplate på overskap i entréen

• Teknikkdeksel i entréen

• Stort kles- og tøyskap over tverrstilt bakre seng (540 DB)
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Malibu Van
fra
first class – two rooms side 14

Malibu Van diversity –
allrounder med XL-kjøkkenkomfort

ENESTÅENDE

205 cm

205 cm

INNOVATIV

636 cm

640 LE RB

600 DB K

191 x 164 /
150 cm

99 cm

90 cm

Gass
2 x 11 kg

Gass
2 x 11 kg

640 LE K

600 DB

Også som Malibu Van family-for-4 med hybrid-hevetak
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599 cm

202 x 90 cm
189 x 102 cm

90 cm
Gass
2 x 11 kg

205 cm

636 cm

191 x 164 /
150 cm

99 cm
Gass
2 x 11 kg

205 cm

599 cm

202 x 90 cm
189 x 102 cm

Malibu Van comfort –

fra side 22

mesteren i entusiasme

fra
side 26

Malibu Van charming – eksklusive modeller som coupé eller GT skyview med ekstra standardutstyr

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

Gass
2 x 11 kg

Gass
2 x 11 kg

Gass
2 x 11 kg

Gass
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

Også som Malibu Van family-for-4 med hybrid-hevetak
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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

Gass
2 x 11 kg

Gass
2 x 11 kg

Gass
2 x 5 kg

640 LE K
coupé eller GT skyview

640 LE RB
coupé eller GT skyview

540 DB

fra side 44

MODELLOVERSIKT MALIBU VAN

Malibu Van compact – hverdagsledsager
med korte kjøretøylengde under 6 meter

fra side 32

Gass
2 x 11 kg

600 LE

Også som Malibu Van family-for-4 med hybrid-hevetak
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comfort 600 DB | Utvendig farge hvit

charming GT skyview 640 LE | Utvendig farge aluminiumgrå metallic

family-for-4 GT skyview 640 LE K | Utvendig farge aluminiumgrå metallic

MALIBU VAN
FIRST CLASS –
TWO ROOMS
INNOVATIV PLANLØSNING MED
UNIKT TOROMS-KONSEPT OG
STORSLÅTT ROMFØLELSE
Utrolig åpen romfølelse med stor
bevegelsesfrihet. Multifunksjonelt vaskerom med romskilledør
mot bodelen og funksjon som
omkledningsrom. Omkledningsrommet kan utvides ved å svinge
vaskeromsveggen innover.
Modell 640 LE RB

STANDARDUTSTYR:

84 l kompressorkjøleskap ved fronten
av kjøkkenet

Stor
sittegruppe

Toroms-konsept
med romdelerdør

Universelt
høyskap

XL-flexibad
“1000+ funksjon
omkledningsrom”

Stort kles-/
tøyskap
under bakre seng

charming
GT skyview/
coupé

family-for-4
med hybridhevetak

TILVALG:

To møbelkonsepter
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first class – two rooms 640 LE RB | Møbelkonsept Cherry Style | Interiørvalg Paris

360°

FIRST CLASS – TWO ROOMS

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

Bad skjult i bildet
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PREMIUMKJØKKEN
1

16

first class – two rooms 640 LE RB | Premiumkjøkken med stor kjøkkenbenk

84 l kompressorkjøleskap

2

Kjøleskap tilgang utenfra

Fordeler premiumkjøkken:
1	Stor kjøkkenbenk og tre dype rullelagrede
kjøkkenskuffer med Softclose-inntrekk og
integrert bestikkinnsats i tre
2	Effektivt 84-l-kompressorkjøleskap i entrèén
integrert ved fronten av kjøkkenet, lett
tilgjengelig både fra innsiden og utsiden
3	Stor matvareskuff for kjøkkenting med
uttrekkbar, integrert avfallsbeholder
(i adskilt hygieneområde) på forsiden av
sittebenken

FIRST CLASS – TWO ROOMS

2

4	Komfortabel tilgang til oppbevaringsrommet
i sittebenkkisten ovenfra med ett-grepstilgang uten at det er nødvendig å fjerne puten
5	Gasskokeapparat med elektrisk tenner og
praktisk glasslokk
6	Det flate dekselet over oppvaskkummen
kan brukes som ekstra kjøkkenbenk og
avlastingsplate

3

Stor matvareskuff

4

Oppbevaringsplass i sittebenkkisten

7	Universelt høyskap kan brukes individuelt
som kjøkken-, sengetøy- eller ekstra høyt
klesskap
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OMKLEDNINGSROM – ENESTÅENDE I VAN-KLASSEN
1
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first class – two rooms 640 LE RB | Toroms-konsept med omkledningsrom takket være romdeler i bodel

I To skyvesjalusier er samtidig variabel avdeling av vaskerommet, toalettet eller dusjkabinettet
mot omkledningsrommet.

Det II svingbare toalettet muliggjør en perfekt utnyttelse av plassen.
III Romdelerdøren inklusive svingelement separerer bodel og omkledningsrom.

I

III

IV Vaskeromsveggen som kan vippes gir maksimal bevegelsesfrihet i skulderområdet.

II

Omkledningsrommets fordeler:
1 O
 mkledningsrom takket være romdeler ved
romdelerdør inklusive svingelement
1	Større bevegelsesfrihet med den svingbare
vaskeromsveggen
2	To skyvesjalusier kan brukes som et alternativ for å lukke av baderommet

IV

Romdeling
Med bare to håndgrep oppstår ved å åpne III romdelerdøren og ved å vippe opp svingelementet en avdeling mellom bodelen og omkledningsrommet.

3	Fra omkledningsrommet er tilgangen til de
separate kles- og tøyskapene under de
langsgående enkeltsengene og universalt
høyskap bekvemt mulig

FIRST CLASS – TWO ROOMS

Kjøre- og botilstand

Vaskeromsveggen som kan vippes innover i IV vaskerommet gir maksimal bevegelsesfrihet,
fremfor alt i skulderområdet.

III

IV

Omkledningsrom
Det ferdige omkledningsrommet med romdeler i bodelen, utvidet plass for bevegelse inntil
vaskerommet og tilgang fra omkledningsrommet til de V separate kles- og tøyskap under
de langsgående enkeltsengene og til universelt høyskap.
VI To skyvesjalusier med dobbel funksjon:
– Dusjseparasjon
–S
 amtidig avdeling av vaskerommet og toalettet fra omkledningsrommet

VI

Det VII svingbare toalettet i parkeringsstilling.

V
VII

V
V
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KLESSKAP
1

2

Universelt høyskap

Ekstra stort klesskap med tilgang forfra og ovenfra

83 cm
100 cm

20

Stort tøyskap med “ett-grepstilgang”

Fordeler oppbevaringsrom og klesskap:
1 D
 et universelle høyskapet kan etter valg
brukes som kjøkkenskap for vasketøy eller
som et ekstra høyt klesskap – alle funksjonene kan kombineres
2	Ekstra stort klesskap under den langsgående
enkeltsengen på passasjersiden, lett tilgjengelig både ovenfra og forfra takket være
hevefunksjon og separat madrassdel
3	Stort tøyskap med to separate oppbevaringsrom under den langsgående enkeltsengen på
førersiden kan vippes opp tilgjengelig ovenfra
med foldemekanisme og “ett-grepstilgang”

FIRST CLASS – TWO ROOMS

3

99 x 54 x 39 cm

41 x 63 x 13 cm

21

MALIBU VAN
DIVERSITY

diversity 640 LE K | Møbelkonsept Cherry Classic | Interiørvalg London

ALLROUNDER MED XL-KJØKKENKOMFORT OG STORSLÅTT ROMFØLELSE
Åpen romfølelse med stor bevegelsesfrihet og fri siktlinje.
XL-komfortkjøkken med svært
effektivt 84 liters kompressorkjøleskap i separat kombi-universalskap, ekstra stor arbeids- og
avlastningsflater, ekstra brede og
dype kjøkkenskuffer og perfekt
oppbevaringskonsept.
Modellene 600 DB K, 640 LE K

STANDARDUTSTYR:

Stor
sittegruppe

Større
bevegelsesfrihet

XL-komfortkjøkken
med ekstra stor
kjøkkenbenk

84 l kompressorkjøleskap i
universalskap

XL-flexibad
“1000”

Stort klesskap
under
bakre seng

charming
GT skyview/
coupé

family-for-4
med hybridhevetak

TILVALG:

To møbelkonsepter
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360°

DIVERSITY

diversity 640 LE K | Møbelkonsept Cherry Style

Bad skjult i bildet
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XL-KOMFORTKJØKKEN
1

Universal-kombiskap og 84-l-kompressorkjøleskap

2

Plan utvidet arbeidsflate

Fordeler ved XL-komfortkjøkkenet:
1	Universal-kombiskap med effektivt 84-lkompressorkjøleskap plassert nedenfor
2	Ekstra stor kjøkkenbenk ved hjelp av plan
utvidet arbeidsflate med enhåndsbetjening
i entréen, multifunksjonelt deksel over oppvaskkummen og ekstra arbeids- og avlastningsplate over kjøleskapet

3

Ekstra brede kjøkkenskuffer

3	Tre ekstra brede og dype rullelagrede kjøkkenskuffer med dobbelt lås, Softclose-inntrekk
og integrert bestikkinnsats i tre
4	Stor matvareskuff for kjøkkenting på forsiden av sittebenken, på baksiden komfortabel
tilgang til oppbevaringsrommet i sittebenkkisten ovenfra med “ett-grepstilgang” uten
at det er nødvendig å fjerne putene
5	Uttrekkbar avfallsbeholder integrert i sittebenken (i adskilt hygieneområde)
6	Gasskokeapparat med elektrisk tenner og
praktisk glasslokk

4
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Matvareskuff og oppbevaringsplass i sittebenkkisten

1

diversity 640 LE K | Klesskap med tilgang forfra og ovenfra

3

diversity 600 DB K | To klesskap under
tverrstilt bakre seng

DIVERSITY

KLESSKAP

83 cm

Fordeler klesskap:

2

1	Ekstra stort klesskap under langsgående
enkeltseng på passasjersiden, lett tilgjengelig
både ovenfra og forfra takket være hevefunksjon og separat madrassdel (640 LE K)

diversity 640 LE K | Tøyskap med “ett-grepstilgang”

2	Stort tøyskap med to separate oppbevaringsrom under den langsgående enkeltsengen på
førersiden kan vippes opp tilgjengelig ovenfra
med foldemekanisme og “ett-grepstilgang”
(640 LE K)

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

3	To separate klesskap under tverrstilt bakre
seng, på passasjersiden bekvemt tilgjengelig
ovenfra, fremre klesskap i tillegg tilgjengelig
forfra, bakre klesskap kan utvides mot oppbevaringsrom i bakre del (600 DB K)
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MALIBU VAN
COMFORT

comfort 640 LE | Møbelkonsept Cherry Style| Interiørvalg London

MESTEREN I ENTUSIASME
Enda mer entusiasme ved eksklusiv 80-l-absorpsjonskjøleskap med
automatisk valg av energikilde:
Gass, 230 V, 12 V og dermed lavt
strømforbruk. Maksimal kjøkkenkomfort med ekstra arbeids- og
avlastningsflater og ekstra brede
kjøkkenskuffer. Kjøleskap i separat kombiskap i full høyde. Underliggende universal-klesskap, flere
klesskap under bakre seng.
Modeller 600 DB, 640 LE

STANDARDUTSTYR:

Stor
sittegruppe

Komfortkjøkken
med utvidelse av
kjøkkenbenken

Mer entusiasme,
takket være 80 l
absorbsjonskjøleskap

XL-flexibad
“1000”

Klesskap med
inntil 100 cm
innvendig høyde

Stort
oppbevaringsrom
i bakre del

TILVALG:

Tre møbelkonsepter
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charming
GT skyview/
coupé

360°

COMFORT

comfort 600 DB | Møbelkonsept Torino | Interiørvalg Ancona 21
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XL-KOMFORTKJØKKEN
1

comfort 640 LE | Møbelkonsept Cherry Style

Bad skjult i bildet

28

80-l- absorpsjonskjøleskap på gripehøyde

3

Ekstra brede kjøkkenskuffer

Fordeler ved komfortkjøkkenet:
1	Ekstra stor kjøkkenbenk med plan utvidet
arbeidsflate med enhåndsbetjening i entréen
2	Høyeste entusiasme ved eksklusivt utviklet
og ergonomisk plassert 80-l-absorpsjonskjøleskap på gripehøyde med automatisk
energivalgsystem for gass, strøm og batteri
og dermed betydelig lavere strømforbruk

COMFORT

2

3	Tre ekstra brede og dype rullelagrede kjøkkenskuffer med dobbelt lås, Softclose-inntrekk
og integrert bestikkinnsats i tre

5

Stor matvareskuff

4	Komfortabel tilgang til oppbevaringsrommet
i sittebenkkisten ovenfra med “ett-grepstilgang” uten at det er nødvendig å fjerne
putene
5	Stor matvareskuff for kjøkkenting med uttrekkbar, integrert avfallsbeholder (i adskilt
hygieneområde) på forsiden av sittebenken

4

Oppbevaringsplass i sittebenkkisten

6	Multifunksjonelt deksel over oppvaskkummen
med veggholder kan brukes som skjærebrett,
utvidet oppbevaringsplass eller flat arbeidsflate
7	Gasskokeapparat med to bluss med elektrisk
tenner og praktisk glasslokk
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KLESSKAP
1

Ekstra høyt universal-klesskap med
dybde for kleshengere

2

comfort 640 LE | Klesskap med tilgang forfra og ovenfra

83 cm
100 cm
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comfort 640 LE | Tøyskap med “ett-grepstilgang”

Fordeler klesskap:
1	Belyst universal-klesskap under kjøleskapet,
på venstre side befinner seg tre innvendige
skuffer og på høyre side et separat klesskap
med innvendig høyde på 100 cm
2	Et ytterligere, ekstra stort klesskap under
langsgående enkeltseng på passasjersiden
bekvemt tilgjengelig ovenfra og forfra takket
være hevefunksjon og separat madrassdel
(640 LE)

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

4

comfort 600 DB | To klesskap under tverrstilt bakre seng

COMFORT

3

3	Stort tøyskap med to separate oppbevaringsrom under den langsgående enkeltsengen på
førersiden kan vippes opp tilgjengelig ovenfra
med foldemekanisme og “ett-grepstilgang”
(640 LE)
4	To separate klesskap under tverrstilt bakre
seng, på passasjersiden bekvemt tilgjengelig
ovenfra, fremre klesskap i tillegg tilgjengelig
forfra, bakre klesskap kan utvides mot oppbevaringsrom i bakre del (600 DB)
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MALIBU VAN

1

EKSKLUSIVMODELLER I
VERSJON COUPÉ ELLER
GT SKYVIEW
Den utvidede innvendige høyden
i førerhuset og bodelsområde gir
en helt ny rom- og kjørefølelse.
Med eksklusivt standardutstyr
“charming”.
Modeller 600 DB, 640 LE,
600 DB K, 640 LE K, 640 LE RB

STANDARDUTSTYR:

Velg mellom
coupé eller
GT skyview

Større
innvendig høyde
i førerhuset

Sportslig
utvendig
design

Indirekte
ambientebelysning

TILVALG:

Tre Møbelkonsepter
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family-for-4
med hybridhevetak

Eksklusiv
utrustning

charming GT skyview 640 LE | Møbelkonsept Cherry Classic | Interiørvalg Rom

charming 600 DB K | Møbelkonsept Cherry Style | Interiørvalg London

360°

Fordeler ved charming:
To førerhus-utvidelsesvarianter med
utvidet innvendig høyde i førerhuset og
valgbar over sittegruppen:

CHARMING

2

1	GT skyview: Bortfall overskap, til gjengjeld panorama takluke med skinntrukket
himling fra førerhuset til over sittegruppen
2	coupé: Bortfall overskap, til gjengjeld takbaldakiner gjennomgående inntil førerhuset med indirekte ambientebelysning og
praktisk avlastningsplass over førerhuset
• Unik rom- og kjørefølelse
• Stor ståhøyde
• Førerhus integrert i bodel
• Ekte bobilkomfort
•	Komfortabel tilgang til førerhuset og til setene
i førerhuset når de er snudd til bostilling
•G
 jennomgående overskap på siden helt inn
i førerhuset
• Eksklusivt standardutstyr “charming”

33

EKSKLUSIVT STANDARDUTSTYR “CHARMING”.
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1

Indirekte ambientebelysning på fører- og passasjerside

2

Avlastingsplass på overskapet

1

3

Ambientebelysning på dobbeltgulvet i sittegruppen

Teknikk beskyttelse over betjeningspanelet

5

Ratt og girknapp i skinn

Utvidet utvendig dekor

Eksklusivt standardutstyr “charming”:
1 	Oppgradert LED-ambientebelysning: Indirekte ambientebelysning på fører- og
passasjerside, LED-ambientebelysning på
dobbeltgulv ved sittegruppe

CHARMING

4

2	Ekstra hylle på overskap i entréen
3	Teknikk beskyttelse over betjeningspanel
i entréen
4	Ratt og girknapp i skinn
5	Ekstra utvendig dekor med globussymbol
og “charming”-emblem
6	Fiat Ducato aluminiumsfelger 16”
7	Kjølergrill i høyglans svart, lyskasterinnramming i svart og støtfanger i bilens farge

6

Fiat Ducato aluminiumsfelger 16”

7

Kjølergrill og lyskasterinnramming i svart
og støtfanger i bilens farge
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BODEL
FIRST CLASS – TWO ROOMS | DIVERSITY | COMFORT | CHARMING
1

36

comfort 600 DB | Møbelkonsept Cherry Style | Interiørvalg Paris | Stor sittegruppe “Maxi 4”, overskap over førerhus som standard

To designhyller over sittegruppen

3

Tilvalg: 24“-LED-flatskjerm

Bodelens fordeler:

24"

1	Stor sittegruppe “Maxi 4” for fire personer
med perfekt integrering av de svingbare
seter i førerhuset og bodelsbord med utsvingbar utvidelse av bordflaten
1	Overskap over førerhuset med frontluke
(ikke charming-modeller)
2	Designhyller over sittegruppen (bortfaller
ved tilvalg LED-flatskjerm)

4

Oppbevaringsrom med tilgangsluke og
høyverdige hengsler

5

Vaskerom-skyvedør for fri gjennomgang forfra og bakover og
samtidig tilgang til vaskerommet

3	Tilvalg: 24” LED-flatskjerm over sittegruppen
4	Stort oppbevaringsrom i dobbeltgulvet
under sittegruppen, med tilgangsluke og
hengsler av høy kvalitet, enkel og lettvint
adkomst takket være “ett-grepstilgang”
5	Fri gjennomgang forfra og bakover og
mye bevegelsesfrihet takket være vaskerom-skyvedør (ikke 640 LE RB)

61 cm

6	Elegant entré med Malibu-branding i krom
og indirekte markeringsbelysning
7	Ny sittegruppe med åpen geometri til
utvidelse av kjøkkenseksjonen/bodelen

6

Elegant entré

8	Ambientebelysning styres uavhengig av
arbeidslys
9	Perfekt romfølelse ved fri siktlinje
(ikke 600 DB, 640 LE)

CHARMING | COMFORT | DIVERSITY | FIRST CLASS – TWO ROOMS

2
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XL-FLEXIBAD “1000”

Toalett som kan svinges
bort

FIRST CLASS – TWO ROOMS | DIVERSITY | COMFORT | CHARMING
XL-flexibad “1000” | Mer komfort og veldig mye plass

oa

let

t

1

S vi n g b a

38

rt
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Sk y v
esjalu
sier

2

Stort dusjrom

Baderomsspeil og praktisk vegghylle

5

Skyvedør med ekstra bred tilgang til vaskerommet

Fordeler XL-flexibad “1000”:
1	Toalett som kan svinges bort for perfekt
utnyttelse av rommet, enormt mye plass for
håndvask og dusjing. Toalettet er skjult når
det er svingt inn i parkeringsstilling under
bakre seng
2	Komplett separat dusjrom ved hjelp av to
skyvesjalusier, uten klebrig dusjforheng,
som ellers ofte er vanlig
3	Romslig fri plass for hodet over vaskeservanten, stort speil og praktisk vegghylle
4	Stort skap under vaskeservant til alt man
trenger på badet
XL-flexibad “1000”
(600 DB, 640 LE, 600 DB K, 640 LE K)

4

5 	Plassbesparende, todelt skyvedør for ekstra
bred tilgang til vaskerommet

Stort skap under vaskeservant

50

cm

XL-flexibad “1000+ funksjon
omkledningsrom” (640 LE RB)
6 	Romdelerdør inklusive svingelement for
separat bodel og omkledningsrom

CHARMING | COMFORT | DIVERSITY | FIRST CLASS – TWO ROOMS

3
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SOVEROM – LANGSGÅENDE ENKELTSENG “200+”
Modeller: 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB
1

first class – two rooms 640 LE RB | Møbelkonsept Cherry classic | Langsgående enkeltseng med store overskap på siden

202 x 90 cm
189 x 102 cm

40

Modeller: 600 DB, 600 DB K
2

diversity 600 DB K | Møbelkonsept Cherry Style | Tverrstilt bakre seng “B160+” med overskap og hjørnehyller

191 x 164/
150 cm

CHARMING | COMFORT | DIVERSITY | FIRST CLASS – TWO ROOMS

SOVEROM– TVERRSTILT BAKRE SENG “B160+”

41

SOVEROM – INNSTEG TIL SENGENE, OPPBEVARINGSROM, KOMFORT

42

3

Innstegstrapp med ekstra oppbevaringsplass | 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB

4

Overskap og hjørnehyller i bakre del | 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB

5

Fleksibelt uttakbart trappetrinn | 600 DB, 600 DB K

6

Overskap hele veien rundt i bakre del | 600 DB, 600 DB K

Underluftet sengebunn og 7-soners kaldskummadrass

Fordeler soverom:
1	Langsgående enkeltseng “200+” med sengelengde på passasjersiden på over 200 cm
(640 LE, 640 LE K, 640 LE RB)
2	Tverrstilt bakre seng “B160+” med ekstra
stort sengemål (600 DB, 600 DB K)
3	Bekvem innsteg til sengene via komplett
uttakbar innstegstrapp med oppbevaringsplass (640 LE, 640 LE K, 640 LE RB)
4	Overskap og hjørnehyller på fører- og
passasjerside med romslig sittehøyde
(640 LE, 640 LE K, 640 LE RB)
5	Fleksibelt uttakbart trappetrinn for komfortabelt innsteg til sengene (600 DB,
600 DB K)

8

Beskyttelse mot kulde og støt mot bakvinduene

6	Overskap hele veien rundt med åpne hjørnehyller (600 DB, 600 DB K)
7	Underluftet sengebunn og 7-soners-kaldskummadrass for fremragende liggefølelse
8	Beskyttelse mot kulde og støt mot bakvinduene
9	Innvendig er tak og vegger kledd med
eksklusivt klimabelegg av mikrofiber
10	Tilvalg: Utvidelse av liggeflaten med innleggsputer mellom langsgående enkeltsenger (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 | Utvendig farge jerngrå metallic

TIL HVERDAGSBRUK MED
KORTE KJØRETØYLENGDER
UNDER 6 METER
Fleksibel allrounder, særlig for
bruk i byen og ideell som bil
nummer to. Maksimal komfort
med ekstra kort kjøretøylengde
basert på vel gjennomtenkt,
kompakt rominndeling.
Modeller 540 DB, 600 LE

STANDARDUTSTYR:

Kompakt
sittegruppe

Kompakt
kjøkken

84 l kompressorkjøleskap
i kjøkken på siden

Plassbesparende
kompaktbad

Innstegshøyde
til seng bare
64 cm (540 DB)

Stort tøy-/
klesskap

TILVALG:

To møbelkonsepter

44

family-for-4
med hybridhevetak

COMPACT

compact 540 DB | Møbelkonsept Cherry Style | Interiørvalg Ancona 21

45

BO
1

compact 540 DB | Møbelkonsept Cherry Style |
Interiørvalg Palermo 21 | Sittegruppe

2

To designhyller

Bodelens fordeler:
1	Sittegruppe for fire personer med perfekt
integrering av de svingbare setene i førerhuset
og bodelsbord med uttrekkbar utvidelse av
bordflaten
2 	To designhyller over sitte-gruppen (bortfaller
ved tilvalg LED-flatskjerm)
3	Tilvalg: 24’’ LED-flatskjerm over sittegruppen

3

4

Tilvalg: 24“-LED-flatskjerm

24"
Overskap i førerhuset med frontluke

4	Overskap over førerhus med frontluke, der
bodelsbordet kan stues bort under kjøring
5 Stort oppbevaringsrom i dobbeltgulvet under
sittegruppen, med tilgangsluke og hengsler
av høy kvalitet, enkel og lettvint adkomst
takket være “ett-grepstilgang”
6	Elegant entré med Malibu branding i krom
og indirekte markeringsbelysning
7	Ambientebelysning styres uavhengig av
arbeidslys
8 Stor takluke Midi Heki over sittegruppen

5

46

Oppbevaringsrom i dobbeltgulv
med tilgangsluke

1

Komplett utstyrt kjøkken med stor kjøkkenbenk, kjøleskap integrert

1

Plan utvidet arbeidsflate

2

Enkel tilgang til kjøleskapet

One level

4

Tre romslige kjøkkenskuffer

COMPACT

KOMPAKTKJØKKEN

Fordeler ved kompaktkjøkkenet:
1	Stor kjøkkenbenk med plan utvidet arbeidsflate og multifunksjonelt deksel over oppvaskkummen

3

Stor matvareskuff

2	Fordelaktig tilgang til det effektive 84-lkompressorkjøleskapet med gjennomgående
One-Level-gulv, uten snublefeller inntil det
åpne vaskerommet
3	Stor skuff for matvarer
4	Tre brede og dype rullelagrede kjøkkenskuffer
med dobbelt lås, Softclose-inntrekk og integrert bestikkinnsats i tre
5	Gasskokeapparat med to bluss med elektrisk
tenner og praktisk glasslokk

47

KOMPAKTBAD
Toalett som kan svinges bort

2

3

Vaskeservant som kan slås opp –
plassbesparende og praktisk

vippes opp
kan

1

Komplett separat dusj

185 cm

Fordeler ved det kompakte badet:
1	Toalett som kan svinges bort gir maksimal
komfort på minste plass
2	Praktisk, plassbesparende servant felles ved
bruk ganske enkelt ned fra veggen
3	Dusj komplett separat ved hjelp av skyvedøren
sikrer at omgivelsene holdes tørr

S v in
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3	Stabil skyvedør skaper en ekte dusj med mye
plass i en håndvending – annerledes enn med
dusjforheng som ellers ofte er vanlig
4	Alle funksjoner tilgjengelige med bare ett
håndgrep

1

compact 540 DB | Tverrstilt bakre seng med ekstra lavt innsteg til sengen

2

compact 540 DB |
Stort kles- og tøyskap

Fordeler soverom:
1	Tverrstilt bakre seng med store sengemål og
ekstra lavt innsteg til sengen på bare 64 cm
(540 DB)

191 x 141 cm /
126 cm

2	Stort kles- og tøyskap over tverrstilt bakre
seng (540 DB)
3	Langsgående enkeltseng “200+” med sengelengde på passasjersiden på over 200 cm og
bekvem tilgang til sengen via komplett
uttakbar innstegstrapp med oppbevaringsplass (600 LE)

64 cm

3

compact 600 LE | Langsgående enkeltseng “200+”

COMPACT

SOVEROM

4

compact 600 LE | Klesskap med tilgang forfra
og ovenfra

4	Ekstra stort klesskap under langsgående
enkeltseng på passasjersiden, lett tilgjengelig
både ovenfra og forfra takket være hevefunksjon og separat madrassdel (600 LE)
5	Stort tøyskap med to separate oppbevaringsrom under den langsgående enkeltsengen på
førersiden lett tilgjengelig ovenfra med
foldemekanisme og “ett-grepstilgang”
(600 LE)
6	Overskap hele veien rundt med åpne hjørnehyller (540 DB)
7	Overskap og hjørnehyller på fører- og passasjerside (600 LE)

202 x 90 cm
187 x 102 cm
83 cm

8	Underluftet sengebunn og 7-soners kaldskummadrass
9	Beskyttelse mot kulde og støt mot bakvinduene
49

MALIBU VAN
FAMILY-FOR-4
HEVETAK I EN ENESTÅENDE
HYBRIDKONSTRUKSJON
Fire fullverdige soveplasser med
hybrid-hevetak, bestående av
ytterst stabil sandwich og designelementer av plast på siden. Taket
er belagt med glassfiberarmert
plast “Protect” til vern mot hagl
og skader. Lav egenvekt på bare
105 kg.
Modeller 540 DB, 600 LE,
600 DB K, 640 LE K, 640 LE RB

STANDARDUTSTYR:

Hybridhevetak

Sengemål i
sovetaket
200 x 135 cm

Takbelegget “Protect”
av glassfiberarmert
plast beskytter mot hagl

Klassens
beste
isolasjon

Takspoiler
i front (ikke
GT skyview)

Lav egenvekt hevetak:
105 kg

TILVALG:

charming GT
skyview/
coupé

50

Premium-vindu i
vaskeromsveggen

family-for-4 GT skyview 640 LE K | Utvendig farge jerngrå metallic

Stort område for innstigning

2

Stabil stige

Fordeler hevetak i enestående
hybridkonstruksjon:
1	Større og mer bekvemt område for innstigning med omramming av kunstskinn
2	Stabil stige for bekvem og sikker innstigning

FAMILY-FOR-4

1

3	Fire fullverdige soveplasser takket være
stor liggeflate i hevetaket

4

Premium-vindu i vaskeromsvegg

4	Premium-vindu i vaskerom-sidevegg for
god ventilasjon (ikke compact-modeller)
5 Regnrenne over skyvedøren er standard
6	Også som coupé eller GT skyview

3

7	Klassens beste isolasjon: 30 mm sandwich-påbygg (glassfiberarmert plast,
RTM-hardskum og aluminium)

Stor liggeflate i hevetaket

8	Lav egenvekt på bare 105 kg
9	Ekstra høy åpningsvinkel for tilstrekkelig sittehøyde

5

Regnrenne over skyvedøren
er standard

10	Ekstra lett å åpne og lukke med dualåpningsmekanismen
11	Takspoiler i front som standard
(ikke GT skyview)
12	To lysspotter innvendig i hevetaket,
med lysbryter

200 x 135 cm

13	“Protect” av glassfiberarmert plast
beskytter hevetaket mot hagl og skader
utenfra

51

MER VAN.
MER VERDI,
MER FERIE.
En Malibu Van har enestående
egenskaper og fordeler som du
ikke finner i noen annen Van på
markedet. Disse merketypiske
merverdiene kan du føle og
oppleve hver gang du legger
ut på tur i din Malibu Van: mer
funksjonalitet, mer komfort, mer
oppbevaringsplass, mer velvære.
Det er vårt merverdiløfte til deg!

52

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

Beste reisekomfort
i van-klassen

Bobilteknikk
i van-klassen

FORDELER MALIBU VAN

Stort oppbevaringsrom med bekvem
tilgang

Møbler av høy kvalitet
med dobbel sammenføyningsteknikk
53

STORT OPPBEVARINGSROM MED BEKVEM TILGANG

3

Stort oppbevaringsrom i sittebenkkisten

4

Stor uttrekkbar skuff for
matvarer under sittegruppen

5

Ekstra høyt klesskap

1

6

3

8

4

5

2

7

1
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Overskap med frontluke over førerhuset

2

Stort oppbevaringsrom med tilgangsluke

Barrierefritt oppbevaringsrom i bakre del

7

Uttakbart dobbeltgulv

Høydepunkter stort oppbevaringsrom
1 Overskap over førerhuset med frontluke
(ikke charming
2 Stort oppbevaringsrom i dobbeltgulvet under
sittegruppen, med tilgangsluke og hengsler
av høy kvalitet, enkel og lettvint adkomst
takket være “ett-grepstilgang”
 tort oppbevaringsrom i sittebenkkisten
3 S
tilgjengelig ovenfra med “ett-grepstilgang”
uten at det er nødvendig å fjerne putene

FORDELER MALIBU VAN

6

4 Stor matvareskuff på forsiden av sittebenken
overfor kjøkkenet

8

Stigtrinn som kan demonteres | 600 DB, 600 DB K

5	Belyst universal-klesskap under kjøleskapet,
på venstre side befinner seg tre innvendige
skuffer og på høyre side et separat klesskap
med innvendig høyde på 100 cm (600 DB,
640 LE)
6	Barrierefritt oppbevaringrom i bakre del
takket være senger som kan slås opp på
begge sider
7	Tilvalg: Uttakbart dobbeltgulv i bakre oppbevaringsrom med to etasjer
8	Lasterom med gjennomgående gulv uten
teknikkanal takket være stigtrinn som
komplett kan demonteres (600 DB, 600 DB K)
eller inngangstrapp som komplett kan tas av
(640 LE, 640 LE K, 640 LE RB)

Alle detaljer er avhengig av modell

55

BOBILTEKNIKK I VAN-KLASSEN
5 mm polyuretanisolermatter

20 mm isolasjonskjerne
Malibu Premium-vindu med
omløpende rammer og dobbelt
tetningssystem for vern mot regn
og sprut, høyere sikkerhet mot
innbrudd og lavere støy ved kjøring
(ikke ved bak- og kahyttvinduer)

av RTM-hardskum

Pusteaktiv innside i tre med
eksklusivt mikrofibertrekk

Stålplate

Polyuretan-isolermatter delvis 20 mm
hhv. 5 mm
Takinnside med 20 mm RTM-hardskum isolasjon,
pusteaktiv innside i tre og eksklusivt mikrofibertrekk

Malibu Van: kostbare karosseri-isoleringstiltak

RTM-hardskum

Glassfiberarmert plast

Aluminium

Bodelsgulv med 20 mm RTMhardskum isolasjon, laminert
treplate og PVC-gulvbelegg
Endevegg / dører bak: kuldebrofritt kledd
med 20 mm polyuretan-isolermatter
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Sidevegger og karosseribjelker: 		
kuldebrofritt kledd med polyuretanisolermatter

Malibu Van hybrid-hevetak med klassens beste
isolasjonskonsept i sandwichkonstruksjon og med
lav egenvekt

I alle Malibu Vans er innsiden av taket og gulvplaten i bodelen isolert med en 20 mm tykk kjerne av RTM-

Høydepunkter bobilteknikk i Van-klassen:

hardskum. Dette materialet er vannavvisende og tar derfor ikke opp fuktighet, slik at isolasjonen vil fort-

1	Kostbare karosseri-isolerings tiltak: Gulvplate
og takpanel med isolasjonskjerne av RTMhardskum. Beskytter mot varme og kulde
samt mot kjøre- og bakgrunnsstøy

sette å være effektiv gjennom hele bilens levetid. RTM-hardskum har en svært høy varmeisolasjonsevne,
og beskytter dermed mot varme i sommerlige temperaturer og gir god isolasjon mot kulde om vinteren.
Dessuten er sideveggene og karosseribjelkene i Malibu Van kledd med svært påkostede isolasjonsmatter
av polyuretan, som sikrer mot kuldebroer. Det er altså ingen grunn til å lure på hvorfor Malibu Vans hører
til de best isolerte vans i klassen.

2	Kuldebrofritt kledde side-vegger og karosseribjelker med poly-uretan-isolermatter
3	Mikrofiber-klimabelegg på innvendige vegger
og tak – for optimal isolasjon og for å unngå
knirkelyder under kjøringen

FORDELER MALIBU VAN

PERFEKT ISOLERT

4	6 års tetthetsgaranti som standard 1

1

Kostbare karosseri-isoleringstiltak

2

Kuldebrofritt kledde sidevegger og
karosseribjelker

3

Mikrofiber-klimabelegg
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BESTE REISEKOMFORT I VAN-KLASSEN
1

2

XL-Flexibad “1000”

1

Stort dusjrom

3

Ekstra store senge- og liggelengder

3

Underluftet sengebunn og 7-soners kaldskummadrass

3

Beskyttelse mot kulde og støt mot
bakvinduene

Stor sittegruppe i bodel og enestående romfølelse

coupé / GT skyview: + 28 cm ståhøyde
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Plassbesparende, todelt skyvedør

5

Mekanisk tiltrekkingshjelp

Høydepunkter beste reisekomfort
1	XL-Flexibad “1000” med to skyvesjalusier for
variabel avdeling av vaskerommet, toalettet
eller dusjkabinettet som komplett kan
avdeles
2	Stor sittegruppe i bodelen og enestående
romfølelse ved de eksklusive coupé- og
GT skyview-modeller med større innvendig
høyde
3	Ekstra store senge- og liggelengder for
høyeste sovekomfort, beskyttelse mot
kulde og støt ved hodeenden av sengene,
underluftet sengebunn og 7-soners-kaldskummadrss for fremragende sengekvalitet

6

Påkostet ambientebelysning

FORDELER MALIBU VAN

4

4	Plassbesparende, todelt skyvedør for ekstra
bred tilgang til vaskerommet og gjennomgang
til bodelen uten innskrenkninger ved åpnet
vaskeromsdør
5	Skyvedøren lukkes enkelt og lydløst med
mekanisk tiltrekkingshjelp
6	Påkostet ambientebelysning med indirekte
markeringsbelysning i entré- og sittegruppeområde (ambientebelysning kan styres
separat)

Alle detaljer er avhengig av modell
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MØBLER AV HØY KVALITET MED DOBBEL FORBINDELSESTEKNIKK
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1

Dobbel forbindelsesteknikk

2

Robuste metallhengsler av høy kvalitet

3

Utvidelse av kjøkkenbenken som kan foldes ut

4

Rullelagrede kjøkkenskuffer med softclose-selvinntrekk

Romslige overskap med mikrofiber-veggbelegg

Høydepunkter høyverdige møbler:
1	Dobbel forbindelsesteknikk: Møblene er
skrudd og i tillegg sammenføyet med
tapper – for høyeste stabilitet og holdbarhet
2	Høyverdige, robuste metallhengsler og beslag
3	Utvidelse av kjøkkenbenken som kan foldes
ut, plan, uten høydeforskjell
4	Høyverdige, rullelagrede kjøkkenskuffer med
softclose-selvinntrekk

6

Klare møbelformer og moderne design i bicolor-utseende

FORDELER MALIBU VAN

5

5	Romslige overskap med mikrofiber-veggbelegg til redusering av støynivået under
kjøringen
6	Klare møbelformer og moderne design
i bicolor-utseende
7	To elegante designhyller over sittegruppen

7

To elegante designhyller

Alle detaljer er avhengig av modell
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INTERIØRVALG
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London (standard)
Stoffkombinasjon

Paris (standard)
Stoffkombinasjon med dekorsøm

Lissabon (standard)
Antara-stoffkombinasjon

Rom (standard)
Antara-stoffkombinasjon

Santorini (standard)
Antara-stoffkombinasjon

Ancona 21 (tilvalg)
Tekstilskinn-stoffkombinasjon

Kairo (tilvalg)
Tekstilskinn-stoffkombinasjon *

Palermo 21 (tilvalg)
Tekstilskinn-stoffkombinasjon

* ikke med møbelkonsept Torino

INTERIØR MALIBU VAN

Athen (tilvalg)
Antara-stoffkombinasjon med mikroskinnstruktur

Delskinn Elfenben (tilvalg)
Skinn-stoffkombinasjon

Delskinn Marone (tilvalg)
Skinn-stoffkombinasjon

Tilvalg: Malibu sovemiljø og dekorsett som består av opptil tre
dekorasjonsputer (avhengig av modell), et jacquard-sengeteppe
med innvevd Malibu-logo og et lakensett med nøyaktig passform
for den respektive planløsningen

Fordeler ved Malibus interiørvalg:
Skinn Elfenben 21 (tilvalg)

Skinn Macchiato 21 (tilvalg)

•E
 ffektiv flekkbeskyttelse: Væsker trenger
ikke inn i stoffet, derfor kan de fleste flekkene
fjernes med en fuktig klut uten problemer
•	Høy lysekthet
• Slitesterk og enkelt å pleie
•	Vaskbare trekk for dekorasjonsputer og
gardiner
•	Antibakterielt madrasstrekk

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.
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MØBELKONSEPTER
Cherry Style
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* kun tilgjengelig for modeller 600 DB og 640 LE

Cherry Classic

Torino*

hvit

aluminium grå metallic

ekspedisjonsgrå

artensegrå

jerngrå metallic

svart metallic

Tilvalg: 16” aluminiumsfelger for
Fiat Ducato f35 light chassis

INTERIØR & EKSTERIØR MALIBU VAN

UTVENDIGE FARGER OG ALUMINIUMSFELGER

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

Avvik ii fargesammensetningen eller i enkelte fargetoner, avvik i materialenes beskaffenhet samt endringer i leveringsomfanget fra produsentens side forbeholdt.
Dette gjelder også fargeavvik på basiskjøretøyer, i den utstrekning disse skyldes endringer fra produsenten av basiskjøretøyets side.
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Følg Malibu Vans på våre
sosiale mediekanaler:

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 fargesammensetningen 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 medfører 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

Du kan finne mer informasjon om Malibu på
www.malibu-vans.com
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