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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.

360°

På nettstedet vårt kan du få en interaktiv opplevelse av denne modellen,
og ved hjelp av 360°-visning kan du navigere deg gjennom hele bobilen.
En film på nettstedet viser mer om dette temaet.
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Du kan finne mer informasjon om dette på nettstedet vårt.
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SELSKAPET
Carthago City i den tyske byen Aulendorf i Oberschwaben

FRA DET BESTE SELSKAPET. KVALITET I FOKUS.
Allerede da Carthago-gründeren Karl-Heinz Schuler introduserte de første

Med merketypiske kvalitetskjennetegn og et enestående løfte om merverdi

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

setter dagens Malibu-bobiler en helt ny standard i den øvre middelklassen.

i dag kan denne opprinnelsen fortsatt merkes i kjøretøyene våre, akkurat som vår

Målet vårt er at de skal være de beste bobilene i sin klasse – for å kunne gi

40-årige erfaring fra Premium-markedet setter spor etter seg.

deg de beste ferieopplevelsene i ditt liv.
3

SELSKAPET

UNGT MERKE MED DE BESTE VERDIENE
Er du på jakt etter noe utenom det vanlige? Da er en Malibu bobil akkurat det

For eksempel dobbeltgulvet med stort oppbevaringsrom som er enestående

riktige. For bak hver Malibu står et innovativt selskap, ledet av en innehaver

i denne klassen, karosserikonstruksjonen i særklasse eller robuste møbler med

med 40 års erfaring og meget engasjerte medarbeidere.

dobbel sammenføyningsteknikk.

Stig på og opplev kvalitet! Det som formidles allerede av det første inntrykket,

Vi investerer mer kunnskap, tid og kostnader enn andre, og det gjør vi for å gi

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

deg mer på alle områder. Mer funksjonalitet, mer komfort, mer sikkerhet, mer

så mye mer av alt det som utgjør en komfortabel reisemåte.

velvære. Det lover vi.

Komfort-Plus-modell Malibu I 500 QB
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Malibu har virkelig gode gener. Den koselige
sittegruppen foran, det strålende badet i midten,
det bekvemme sengelandskapet bak, det
høyverdige dobbeltgulvet i underetasjen, den lave
vekten – alt som tilfredsstiller de høyeste krav.
Auto Bild Reisemobil, 05/2019,
(sammenligningstest: Malibu I 441 LE)

Det oppvarmede og fullisolerte dobbeltgulvet har
frostbeskyttet plass for vanntanker og tekniske
installasjoner. [...] Som om dette ikke var nok,
har de store skapene over kjøkkenet også rikelig
plass for alle slags nyttige kjøkkenredskaper. [...]
Det er altså ikke mangel på oppbevaringsplass
i den store Malibuen: Dobbeltgulv, hekkgarasje,
klesskap, kjøkken, overskap. Det er tydelig at hele
bobilen er optimalisert for å kunne laste mye på
en ordentlig måte.

Det er ikke bare kjelleren som er genial, det
er også den omtalte hekkgarasjen. [...]
Klesskapene man kommer til ovenfra ved
fotenden under sengen er svært praktiske. [...] I
kjøkkenet er kjøleskapet på 145 liter plassert
i behagelig gripehøyde. [...] Kokeapparat med
3-bluss i kjøkkenet. Lokket over oppvasken som
kan hektes inn i veggen og bli til skjærebrett.
Bestikkskuff og, slett ikke selvsagt, en avfallsbeholder i den nederste skuffen. [...] Dusjen er
genial. Varm, med kraftig stråle, med nok plass.
Man kan ikke dusje særlig mye bedre i en bobil.
Et svært stort speil på badet dekker hele
badeveggen, og det finnes nok et speil på skapet.
Dette gjør at det absolutt virker rommelig.

Førerhusets siktkonsept sørger for godt utsyn,
også svært nært foran bilen. [...] Den lave
rammen gir utrolig mye oppbevaringsplass
med mulighet for gjennomgående lasting der
utvendige luker letter innlastingen. Samtlige
slanger, kabler og andre tekniske innretninger er
lagt ned i dobbelgulvet med beskyttelse.

promobil, 05/2019 (langtidstest: Malibu T 430 LE)

Camping Revue, 01/2019, (enkelttest: Malibu I 430 LE)

SELSKAPET

MALIBU-KVALITET OVERBEVISER

Reisemobil International, 12/2018,
(prøvekjøring: Malibu I 490 LE)
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MODELLER

MODELLUTVALG, INTEGRERT OG DELINTEGRERT
Integrert (I)

294 cm
227 cm

665 - 750 cm

Delintegrert (T)

294 cm

Mål (L x B x H)
Soveplasser (standard / tilvalg)

227 cm

Sitteplasser med 3-punkts-belte (standard / tilvalg)
Garasje, innvendig høyde i cm
Vekt i kjøreklar stand fra
666 - 745 cm
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Lastekapasitet opptil

Kompaktklasse med korte kjøretøylengder

195 x 160 cm

195 x 160 cm
195 x 160 cm

195 x 160 cm

200/190 x 85 cm

Malibu I 441 LE

210 x 147 / 136 cm

Malibu I 410 DB

Vario-svingbad

Malibu T 410 DB

699 cm

695 cm

671 cm

665 cm

200/190 x 85 cm

Malibu I 430 LE

Kombinert bad

200/195 x 85 cm

Malibu T 430 LE

Kombinert bad

Malibu I 440 LE

Malibu T 440 LE

Kompakt baderom

665 x 227 x 294 cm

671 x 227 x 294 cm

666 x 227 x 294 cm

695 x 227 x 294 cm

690 x 227 x 294 cm

699 x 227 x 294 cm

713 x 227 x 294 cm

4/4

4/5

2 / 3-4

4/5

2/3

4/5

2 / 3-4

4/4

4/5

4/4

4/4

Stor scootergarasje, 120 cm

Stor scootergarasje, 120 cm

Stor scootergarasje, 120 cm

Stor scootergarasje, 120 cm

2965 kg

2915 kg

2855 kg

3005 kg

2905 kg

3055 kg

2965 kg

1245 kg

1295 kg

1355 kg

1205 kg

1305 kg

1155 kg

1245 kg
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MODELLER

Komfort-pluss-klasse

195 x 160 cm

Malibu I 440 QB

Malibu I 460 LE

Kompakt baderom
699 x 227 x 294 cm
4/5

2 / 3-4

748 cm

204/195 x 85 cm

200/195 x 85 cm

Malibu T 440 QB

750 cm

725 cm

699 cm

195 x 145 cm

195 x 160 cm

195 x 160 cm

195 x 160 cm

Malibu T 460 LE

Kombinert bad

Malibu I 490 LE

195 x 145 cm

Malibu T 490 LE

Komfortabelt baderom

Malibu I 500 QB

Malibu T 500 QB

Komfortabelt baderom

725 x 227 x 294 cm

720 x 227 x 294 cm

750 x 227 x 294 cm

745 x 227 x 294 cm

748 x 227 x 294 cm

743 x 227 x 294 cm

4/5

2 / 3-4

4/5

2 / 3-4

4/5

2 / 3-4

4/4

4/5

4/5

4/5

Sykkelgarasje, 112 cm / 124 cm*

Stor scootergarasje, 120 cm

Stor scootergarasje, 120 cm

Sykkelgarasje, 112 cm / 124 cm*

3065 kg

2965 kg

3055 kg

2965 kg

3085 kg

3015 kg

3085 kg

3005 kg

1145 kg

1245 kg

1155 kg

1245 kg

1125 kg

1195 kg

1125 kg

1205 kg

* med tilvalg el-sykkelgarasje
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Individuell design, panoramasikt under kjøringen og en usedvanlig

Når natten faller på, hilser den lett tilgjengelige senkesengen over

romfølelse. Når du kommer frem til målet snur du ganske enkelt

forsetene deg velkommen. Du vil sette pris på den rommelige plassen

forsetene, og straks oppstår et romslig bobilmiljø.

i bodelen og det perfekt integrerte førerhuset.

INTEGRERTE

MALIBU I: DIN INNTREDEN I DEN INTEGRERTE OVERKLASSEN

Komfort-Plus-modellen I 490 LE
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INTEGRERTE
Den populære modellen med langsgående enkeltsenger, I 490 LE, byr på god plass. Her med interiørvalg Palermo.
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360°

INTEGRERTE
Rommelig sittegruppe i Malibu I 430 LE, interiørvalg Lyon (uten senkeseng).

360°
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INTEGRERTE

DEN FASCINERENDE KONGEKLASSEN
6
7
2
8

4

4
5
3

1

Førerdør med lavt dørinnsteg og dobbel sikkerhetslås

5
Dobbeltgulv med stort oppvarmet
oppbevaringsrom, nyttbar høyde opptil 48 cm.
Tilgang utenfra gjennom store luker, innenfra
gjennom stor luke i bodelens gulv i den dypt
nedsenkede kjelleren. Lettvint innlasting også
gjennom inngangsdøren.

2

2

2

Bevar oversikten til enhver tid: blendingsfritt
plassert skjerm for ryggekamera

3
30°

2,77 m
Den isolerende plisségardinen i frontruten har flere funksjoner, og den betjenes vertikalt. Dermed kan den
fungere som solskjerm, innsynsvern og blending med isolasjon – alt etter behov.
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Kjøreaktivt, ekstra dypt nedsenket dashbord for
tidlig øyekontakt med veibanen og dypt nedtrukket
panoramafrontrute. Best i test for sikt mot veibanens
overflate så nært som bare 2,77 m.

INTEGRERTE

6

7

83 cm

Et viktig argument for de integrertes kongeklasse er senkesengen: Med klassens største sengemål på 195x160 cm har den mye
plass. Bekvem innstigning uten stige over sidesetet og et stabilt underlag som ligger helt stille i soveposisjon. Dessuten finnes det
en bokhylle og lysspotter i soverommet, og praktiske hyller i førerhuset.

2

8

Svingbart TV-holdersystem for bekvem TV-titting i sikthøyde.

!

Fortrinn ved Malibu Integrert:
•O
 verskap hele veien rundt over sittegruppen gir mye
oppbevaringsplass
•S
 tøtdempede skapdørlukkere reduserer støy under
kjøringen
•K
 valitetsmøbler med lang levetid med dobbel
sammenføyningsteknikk
• L ED-ambientebelysning gir behagelig boatmosfære,
lesespotter kan slås av og på hver for seg (enkelte
sparebrytere)
•T
 rinnløst, oppvarmet dobbeltgulv byr på et svært stort
oppbevaringsrom med tilgang utenfra og innenfra

Strukturen i frontrutens plisségardin isolerer bodelen mot innstråling
av kulde og varme via frontruten.

Takket være veggbekledningen av høy kvalitet,
besatt med dekorsømmer, fremtrer interiøret enda
mer harmonisk (unntatt modell I 441 LE).

•G
 ulvvarmeeffekt der hele dobbeltgulvet er varmet opp
med klimalagringsfunksjon
13

DELINTEGRERTE

MALIBU T: DYNAMIKK OG RENDYRKET KOMFORT
De er bobilenes coupé-utgaver – stilige og dynamiske. De to førerhusdørene

med på veien – et attraktivt tilleggsmoment. På grunn av det originale fører-

gjør innstigningen i cockpiten enklere. Når du snur de to setene, fremkommer

huset, vil delintegrerte bobiler alltid være noe rimeligere enn de integrerte.

et koselig bomiljø. Den flate profilen i takforbindelsen optimaliserer

Derfor er T-modellene perfekte når man for første gang skal tre inn i Malibus

aerodynamikken og gir de delintegrerte modellene et preg av sportslighet

bobilverden.

Den korteste modellen blant våre delintegrerte – Malibu T 410 DB.
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DELINTEGRERTE
Store overskap hele veien rundt i førerhuset og soverommet sørger for mye oppbevaringsplass (Malibu T 410 DB, interiørvalg Lyon).

360°
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DELINTEGRERTE

MALIBU – TOPPSJIKTET BLANT DE DELINTEGRERTE
5

1
2
1

Rommelig L-sittegruppe med sidesete og svingbart tv-holdersystem (Malibu T 410 DB,
interiørvalg Lyon).

2

Tilvalg: Sentral senkeseng som betjenes elektrisk, stort sengemål, ståhøyde under seng
i botilstand 184 cm.
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6

3

Dobbeltgulv med stort oppvarmet
oppbevaringsrom, nyttbar høyde
opptil 48 cm. Tilgang utenfra
gjennom store luker, innenfra
gjennom stor luke i bodelens gulv
i den dypt nedsenkede kjelleren.
Lettvint innlasting også gjennom
inngangsdøren.

7

4

4

«One-Level-» bodelsgulv – trinnløst og gjennomgående fra førerhus til
bakre del.

6

!

Fortrinn ved Malibu delintegrert
•R
 omslig L-sittegruppe med sidesete
• L uksus-bodelsbord, dreibart og dobbelt
forskyvbart med frittstående bordsøyle

DELINTEGRERTE

5

•H
 øyverdige setepolstringer og trekk
•T
 rinnløst gjennomgående bodelsgulv
fra førerhuset til bakre del
•G
 ulvvarmeeffekt der hele dobbeltgulvet
er varmet opp med klimalagringsfunksjon
Takbaldakin med integrert, indirekte belysning skaper trivselatmosfære – og LED-lysspottene bruker nesten ikke strøm! Tilvalg: Takvindu Skyview med designhimling og indirekte
belysning.

7

Takket være veggbekledningen av høy kvalitet,
besatt med dekorsømmer, fremtrer interiøret enda
mer harmonisk.

•S
 tore overskap hele veien rundt
i førerhuset, bodelen og soverommet gir
mye plass for oppbevaring
•T
 akbaldakin med integrert, indirekte
belysning gir velværefølelse

Bodelsbordet kan dreies og dessuten forskyves to veier med en fotpedal.
Optimal integrering av alle sitteplasser ved bordet. Tilvalg: Sittegruppe som
kan bygges om til soveplass.
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KJØKKENSEKSJONER I & T

SIDEKJØKKEN – PLASSBESPARENDE FOR KORTE KJØRETØYLENGDER
(modeller I 441 LE, I/T 430 LE)
Sidekjøkkenet sparer plass, og er derfor ideelt for korte kjøretøy. Den lettstelte kjøkkenbakveggen i høyglans
creme er et perfekt komplement til Malibus design.

Her finnes det mye oppbevaringsplass, intelligente detaljer, utstyr og bearbeiding av svært høy kvalitet – samt
seks store skuffer med delte fronter for enda enklere tilgang.
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• Plassbesparende, reduserer kjøretøyets
lengde
•S
 tort oppbevaringsvolum med seks dype
skuffer
•S
 tort 145 l Slimtower-kjøleskap med
15 l fryseskap i bekvem høyde

KJØKKENSEKSJONER I & T

!

Fordeler ved sidekjøkkenets:

•K
 omfortabel betjening av skuffene med
softclose-selvinntrekk
Dobbelt praktisk: Det delte lokket over oppvaskkummen fungerer ikke
bare som ekstra oppbevaringsplass. Med det smarte veggfestet kan det
også brukes som skjærebrett.

•E
 nkel åpning og lukking av rullelagrede
skuffer
•E
 kstra arbeidsflate ved å hekte
oppvasklokket inn i veggfestet
•P
 lan kjøkkenbenk med innfelt rund
oppvaskkum
•G
 asskokeapparat med tre bluss og
uttakbar støpejernsrist og glassbunn
•K
 jøkkenbakvegg i høyglans creme for
enkelt renhold og stell

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

De romslige skapene under taket over kjøkkenet overbeviser, på samme måte
som alle Malibu-møbler, med kvalitetshåndtak og -hengsler av metall, og det
samme gjelder det solide håndverket med dobbel sammenføyningsteknikk.
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KJØKKENSEKSJONER I & T

VINKELKJØKKEN OG KOMFORTVINKELKJØKKEN – PLASSMIRAKELET
(Vinkelkjøkken: modeller I/T 410 DB, 440 LE, 440 QB, 460 LE;
komfortvinkelkjøkken: modeller I/T 490 LE, 500 QB)
Takket være det selvlukkende
softclose-systemet i husholdningskvalitet lukker de seks dype
skuffene seg mykt og stille.
En av skuffene er også utstyrt
med bestikkinnredning.

Dobbelt praktisk: Det delte
lokket over oppvaskkummen kan
både være ekstra oppbevaringsplass og skjærebrett.

De romslige skapene under
taket over kjøkkenetoverbeviser,
på samme måte som alle Malibumøbler, med kvalitetshåndtak og
-hengsler av metall, og det samme
gjelder det solide håndverket med
dobbel sammenføyningsteknikk.

Plass som på et stjernekjøkken: Komfortvinkelkjøkkenet har oppbevaringsrom og kjøkkenbenk som oppfyller
alle ønsker (modeller I/T 490 LE, 500 QB).
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•E
 kstra stor kjøkkenbenk
•E
 kstra arbeidsflate ved
å hekte oppvasklokket inn
i veggfestet

KJØKKENSEKSJONER I & T

!

Fordeler ved
vinkelkjøkken/
komfortvinkelkjøkken

•S
 tort Slimtower-kjøleskap
145 l, henholdsvis 160 l
(I/T 490 LE, 500 QB) med
frysedel 15 l, henholdsvis
30 l, i bekvem høyde
•S
 tort oppbevaringsvolum
med seks dype skuffer med
softclose-selvinntrekk
•E
 nkel åpning og lukking
av rullelagrede skuffer
•G
 asskokeapparat med tre
bluss, delt glasslokk og
støpejernsrist som kan
tas ut

Det er godt med plass i 145 l Slimtower-kjøleskapet som er plassert i
passende høyde overfor kjøkkenet. I I/T 490 LE og 500 QB er det til og
med gjort plass til et kjøleskap på 160 l.

Vinkelkjøkken med seks store skuffer, gasskokeapparat med 3 bluss, støpejernsrist og
rund innfelt oppvaskkum (modeller I/T 410 DB, 440 LE, 440 QB, 460 LE).
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BADEROM I & T

VARIO-SVINGBART BAD – KOMFORT PÅ LITEN PLASS
(modell I 441 LE)

!

Fordeler med Vario-svingbad:
• Smart plassøkonomi skaper
plass og komfort også med
kort kjøretøylengde: romslig
dusjrom, mange praktiske
hyller, stort baderomsskap
• Stort speil med
bakgrunnslys
•S
 tor separat dusj, resten
av baderommet holdes tørt
ved dusjing
•B
 aderommet med dusjgulv
har to avløp og plant gulv
med One level-overgang
•M
 assiv baderomsdør tjener
samtidig som romdeler
mot bodelen og skaper
dermed et omkledningsrom
uten innsyn
•G
 odt lys og ventilasjon
i badet ved hjelp av
takluken Mini Heki

Mye baderom på liten plass: Vario-svingbadet er gjennomtenkt og innovativt.Takket være en smart svingvegg fremkommer det på et øyeblikk et romslig dusjrom,
vaskerom eller toalett. Baderomsdøren fungerer samtidig som romdeler mot bodelen (modell I 441 LE).
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(modeller I/T 410 DB, 430 LE, 460 LE)
Så fornuftig og likevel ikke
vanlig overalt: Stikkontakten
i baderommet og flere
oppbevaringsplasser.

!

Fordeler ved kombinert bad:
• Maksimal komfort på liten
plass, Vaskeservantens
buede form understreker
den visuelle romdelingen
i bade-, toalett- og dusjrom

BADEROM I & T

KOMBINERT BAD – ENDA MER KOMFORTABELT

•R
 unddusj med buede
skyvedører
Vi vet nøyaktig hva du må ta
med, og vi har sørget for plass til
å oppbevare det – f.eks. i det store
servantskapet.

•R
 omslig speilskap med
hylleinndeling og ekstra
oppbevaringsplass
•S
 tort skap under
vaskeservanten
•D
 usjen med dusjgulv har
to nivåuavhengige avløp

Runddusjen kan lukkes helt og
resten av baderommet blir dermed
garantert tørt.

•G
 odt lys og ventilasjon
i badet ved hjelp av
takluken Mini Heki

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

KOMPAKT BADEROM – EN OASE FOR VELVÆRE
MED OMKLEDNINGSROMMET
(modeller I/T 440 LE, 440 QB)

Kompakt baderom i modell I/T 440 QB
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Det separate vaske- og toalettområdet er ergonomisk og visuelt
utformet slik at du rett og slett føler deg vel (modell I/T 440 med
skyvedør). Speilskapet er belyst og har mye oppbevaringsplass.

!

(modeller I/T 490 LE, 500 QB)

Fordeler ved baderommet:
• Bade-/toalettrom med dusj
på motstående side
• Romslig, separat dusjrom
med ståhøyde 198 cm og
plan One-Level-inngang

BADEROM I & T

KOMFORTABELT BADEROM –
MER KOMFORT, MER PLASS

De belyste speilskapene har
ikke bare nok plass for kosmetikk
artikler, speilflatene gjør også at
baderommet virker større.

Ståhøyde: 198 cm

•K
 onstant vannforsyning
med moderne
trykkpumpeteknikk
•G
 odt lys og ventilasjon
i badet og dusjen ved hjelp
av takluken
• Omkledningsrom beskyttet
mot innsyn med skyvedør
eller baderomsdør med
romdelerfunksjon
• I /T 490 LE med massiv
skyvedør av tre for avdeling
mellom soverom og
omkledningsrom
• I /T 500 QB med tredelt
uttrekkbar romdeler og
TV-vegg for variabel
avdeling mellom soverom
og omkledningsrom

Omkledningsrommet kan avdeles fra bodelen med den massive baderomsdøren.
I modellene I/T 490 LE og 500 QB kan soverommet også deles av.

Ved baderommet ligger dusjen vis-à-vis vaske- og toalettområdet.
Dermed kan du glede deg over enda mer plass og et stort
omkledningsrom.
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SOVEMILJØ I & T

ENKELTSENGER – STORE SENGEMÅL
(modeller I 441 LE, I/T 430 LE, 440 LE, 460 LE, 490 LE)

200/190 x 85 cm

De langsgående enkeltsengene overbeviser med sine store sengemål. Patentsøkt av Malibu:
innstigningstrappen som kan trekkes ut, slik at du også kan stige bekvemt inn i sengen når du
bruker utvidet sengeflate (unntatt I / T 440 LE).
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Klesskapene er senket ned i dobbeltgulvet og lett
tilgjengelige ovenfra og forfra (modeller I/T 430 LE,
460 LE og 490 LE).

I det separate klesskapet i full høyde er det plass til
hele feriegarderoben uten at noe blir krøllet (modell
I/T 460 LE).

SOVEMILJØ I & T

Enestående patentsøkt
planløsning gir en innovativ
fordel

200/195 x 85 cm

+/- 30 cm

Takket være den massive skyvedøren av tre, oppstår det et romslig
omkledningsrom i I/T 490 LE.

I modell I/T 440 LE kan enkeltsengen på førersiden trekkes ut inntil 30 cm. Da får man en sengelengde på 200 cm om natten eller et romslig
dusjrom om dagen, og det selv om bilen bare er 7 m lang.
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SOVEMILJØ I & T

QUEEN-SENGER – RENDYRKET KOMFORT
(modeller I/T 440 QB, 500 QB)
Omkledningsrommet kan
avdeles på forskjellige måter
fra soverommet med den
tredelte uttrekkbare romdeleren
og TV-veggen (modell I/T 500 QB).

Store skuffer under
queen-sengen gir ekstra
oppbevaringsplass
(modell I/T 440 QB).

195 x 145 cm

Madrassen kan vippes opp
i fotenden for å gi ekstra bred
passasje til badet
(modell I/T 500 QB).

+/- 30 cm

Queen-sengene byr på romslige sengemål i begge modellene.
I I / T 440 QB er det kombinert med kort kjøretøylengde. Her kan
queen-sengen forskyves med 30 cm. Om dagen skyver du den tilbake,
og dermed får du fri og enkel tilgang til klesskapene.
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!

Fordeler med sovemiljøet:
•S
 tort utvalg av modeller i den populære
enkeltsengvarianten
•O
 ppvarmet og underluftet sengebunn
for styrkende søvn
• 7 -soners kaldskummadrass for
fremragende liggefølelse

SOVEMILJØ I & T

TVERRSTILT BAKRE SENG – FOR KORTE KJØRETØYLENGDER (modell I/T 410 DB)

• J usterbare nakkestøtter i
enkeltsengmodellene og
queen-sengmodellen I/T 500 QB
(i I/T 440 LE bare på passasjersiden)
• I ntegrert: Største senkeseng i klassen
med store sengemål: 195 x 160 cm og
sittehøyde på 83 cm
•K
 lesskap i full høyde (I/T 410 DB og
460 LE)
•O
 verskap hele veien rundt også i bakre
del
•S
 engene kan forskyves 30 cm, slik at
kort kjøretøylengde kan kombineres
med langt sengemål (I/T 440 LE, 440 QB)

210 x 147/136 cm

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

Klesskap i full høyde
(modell I/T 410 DB).

•S
 overommet kan avdeles fra resten av
bodelen med en massiv skyvedør av tre
(I/T 490 LE)
•U
 ttrekkbar romdeler og TV-vegg, og
madrasser som kan slås opp for ekstra
bred passasje (I/T 500 QB)

Klesskapet under den bakre
sengen byr på god plass
(modell I/T 410 DB).

29

M

30

DILØ
ERVER
FTE

MALIBU BOBILER – MERVERDI

!

Største
oppbevaringsrom
i sin klasse

!

Beste
førerhuskonsept (I)

!

MALIBU BOBILER – MERVERDI

!

Karosserikonstruksjon
i særklasse

Robuste møbler med dobbel
sammenføyningsteknikk
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MALIBU BOBILER – MERVERDI
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MALIBU BOBILER – MERVERDI

!

Fordeler med karosserikonstruksjon
i særklasse:
• L ang levetid og dermed høy
annenhåndsverdi
•K
 omfort hele året takket være perfekt
isolasjon
•H
 øyeste kjørekomfort og -sikkerhet
takket være stabilt karosseri
•B
 eskyttelse mot hagl, steinsprut
og fuktighet
•O
 pptil 10 års tetthetsgaranti
• Reparasjonsvennlig
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MALIBU BOBILER – MERVERDI

1

1

3

2

2

3

MALIBU BOBILER – MERVERDI

!

Fordeler ved Malibu varme- og klimateknikk:
•B
 obil egnet for vinterbruk med komfort
hele året
•D
 obbelgulvet er isolert hele veien rundt,
og gir gulvvarmeeffekt og varme føtter
• I ngen trekk, takket være
varmelagringseffekten
•S
 vært effektiv isolasjon, som igjen betyr
lavere gassforbruk
•M
 ålrettet oppvarming av de tekniske
komponentene beskytter dem mot frost
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MALIBU BOBILER – MERVERDI

•	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

MALIBU BOBILER – MERVERDI

!

Fordeler ved dobbeltgulvet:

•	Hele dobbeltgulvet er
oppvarmet med klimalagringsfunksjon og gulvvarmeeffekt.
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MALIBU BOBILER – MERVERDI
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MALIBU BOBILER – MERVERDI

MALIBU BOBILER – MERVERDI

Patentert innovasjon: Utvidelse av
innvendig høyde i el-sykkelgarasjen.

124 cm
124 cm

41

MALIBU BOBILER – MERVERDI

1

!

Fordeler ved robuste møbler med dobbel
sammenføyningsteknikk:
1	Dobbel sammenføyningsteknikk:
Møblene er skrudd og sammenføyet med
tapper i tillegg – for høyeste stabilitet og
lang levetid
2 Robuste metallhengsler av høy kvalitet
3	Rullelagrede skuffer av høy kvalitet,
med softclose-selvinntrekk

2

4 Dørhåndtak og beslag
i husholdningskvalitet

3

5 Klare møbelformer og moderne
avantgardistisk design i bicolor-utseende
6 Elegant belysning nedenfra for koselig
atmosfære

4
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5

6

MALIBU BOBILER – MERVERDI

30°

2,77 m

!

Beste testverdi for sikt
mot veibanen
så nært som bare 2,77 m
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MØBELKONSEPTER OG INTERIØRVALG

MALIBU INTERIØRVALG

!
Antara-stoffkombinasjon Barcelona (standard)

Antara-stoffkombinasjon Lyon (standard)

Antara-stoffkombinasjon Toulouse (standard)

Fordeler ved
Malibus interiørvarianter:
•E
 ffektiv flekkbeskyttelse:
Væsker trenger ikke inn
i stoffet. Derfor kan de
fleste flekkene fjernes
med en fuktig klut uten
problemer.
• Høy lysekthet
• Slitesterke og enkle å pleie
•V
 askbare gardiner og
dekorasjonsputer

Tekstilskinn-stoffkombinasjon Bordeaux (tilvalg)

Tekstilskinn-stoffkombinasjon Palermo (tilvalg)

Delskinn Macchiato (tilvalg)

Skinn Bicolor Stone (tilvalg)

Skinn Macchiato (tilvalg)

Skinn Sand (tilvalg)

• Antibakterielt
madrasstrekk

Treverk og gulv

Møbeldekor kirsebærtre
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Kontraster med lyse perlemorhvite flater

PVC-gulvbelegg “Fineline-parkett” i stavparkett-utseende

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.

Malibu-salgsutstillingen i Aulendorf og mange forhandlere gir deg muligheten til

Dette er den optimale løsningen for alle som lurer på om de skal anskaffe

å leie kjøretøy – enten det er for en engangs spesiell ferieopplevelse eller for å

seg en Malibu. Vi bistår gjerne med råd, og vi gleder oss til å treffe deg!

lære dem å kjenne for første gang.

Du kan finne mer informasjon på www.malibu-motorhomes.com

MALIBU UTLEIE

MALIBU UTLEIE: NYTELSE PÅ PRØVE

NYTT: Malibu bord- og stolsett
som består av et bord og to
campingstoler med Malibu-logo,
inkludert praktisk transportvesker

Det praktiske Malibu bord- og stolsettet gir deg høy komfort, også utenfor din Malibu bobil.

45

Om informasjonen i denne katalogen: Etter redaksjonsslutt for denne publikasjonen i juli
2019, kan det ha oppstått endringer ved produktene. Produsenten forbeholder seg retten til
konstruksjons- og formatendringer, avvik i fargetone samt endringer av leveringsomfanget
i leveringstiden. Fargeavvik kan være trykkteknisk betinget. Vær oppmerksom på at
kjøretøyene i katalogen delvis er avbildet med ekstrautstyr som kan kjøpes i tillegg.
Ytterligere tekniske data finnes i prislisten.

Vår forhandler:

Se mer om Malibu bobiler og meld deg på for å motta Malibus nyhetsbrev
på nettstedet vårt – www.malibu-motorhomes.com.
Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Tyskland |
Tlf. +49 (0) 7525 / 9200-0

