BESTE VAN I KLASSEN

MALIBU VAN 2020

INNHOLD

INNHOLD

WWW.MALIBU-VANS.COM
MER INFORMASJON PÅ NETTET

Malibu – a company of Carthago		
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Kvalitet overbeviser
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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, bilder og interaktive innhold. Opplev din egen
drømme-Malibu, enten du er hjemme eller ute på tur! Vær oppmerksom
på ikonene i katalogen vår:
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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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Meld deg på nyhetsbrevet vårt, så går du aldri mer glipp av nyheter!
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På nettstedet vårt kan du få en interaktiv opplevelse av disse modellene,
og ved hjelp av 360°-visning kan du navigere deg gjennom hele bobilen.
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SELSKAPET
Carthago City i den tyske byen Aulendorf i Oberschwaben

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

Kvalitetskravet er forankret i Malibus unike løfte om merverdi. Med dette løftet

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

setter Malibu Vans en helt ny standard for van-klassen. Vi vil tilby deg de beste

høyverdige teknikk og innovative, kvalitetsbevisste løsninger er overført fra

vans i de respektive klassene – for å gi deg de beste ferieopplevelsene i ditt liv.

bobilenes premiumklasse til van-klassen, og dette kjennetegner fortsatt
Malibu-vans.
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SELSKAPET

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

Van er utstyrt med påkostet bobilteknologi, robust innredning med doble

riktige. Bak Malibu står det et innovativt selskap ledet av innehaveren med

sammenføyninger, enorm oppbevaringsplass og den aller beste reisekomfort.

40 års erfaring og meget engasjerte medarbeidere.

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

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

deg mer på alle områder. Mer funksjonalitet, mer komfort, mer oppbevarings-

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

plass, mer velbehag – det lover vi.

så mye mer av alt det som utgjør en komfortabel reiseform. Hver eneste Malibu

Malibu Van Charming GT 600 DB er virkelig et blikkfang på veien.
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Malibu-teknikerne nøyer seg ikke med å skru sammen
de enkelte møbelelementene: De bruker også tapper
i sammenføyningene, og det gir vesentlig bedre
stabilitet og lengre levetid. En slik ekstra påkostning
blir også belønnet med mindre knirking og knarking.
Reisemobil International, 04/2019,
(sammenligningstest: Malibu Van Charming GT 640 LE)

Malibu Van 600 DB – løsningen for personlig frihet. [...]
Med Malibu Van 600 DB trenger man ikke bekymre seg
for trange småbyer eller kystveier. Tvert i mot,
oppdagertrangen vekkes der man for lengst ville ha gitt
opp. [...] Takket være gassbeholdningen ombord er det
egentlig bare belysningen som trenger elektrisk energi.
[...] Den smarte romoppdelingen og plassutnyttelsen i
Malibu gjør at man glemmer at det egentlig er en liten
størrelse når man er på tur.

SELSKAPET

BESTE VAN I KLASSEN – MALIBU OVERBEVISER

Der Autotester (online), 06/2018
(testrapport: Malibu Van 600 DB)

Malibu Van overbeviser med bekvemme senger og et
stort sanitærrom [...] Enkeltsengene, som har fjærer
under hele, er lette å komme til, takket være et utsnitt
og et trinn mellom fotendene. [...] Baderommet
i Malibu er virkelig storslagent. Takket være det
svingbare toalettet, som forsvinner inn i en
utsparing under den venstre sengen, vokser den
integrerte dusjen til en behagelig størrelse. [...]
Kjøkkenet i Malibu utmerker seg med forlengelsen
i plan med kjøkkenbenken og lokket til
oppvaskkummen som skjærebrett. [...] Malibu har også
en mengde praktiske oppbevaringssteder, for eksempel
på sengene, ved salonggruppen og i kjøkkenet.
Dessuten er det oppbevaringsplass i sittebenken.

Romoppdelingen i Malibu er svært bra. Det
asymmetrisk utformede badet gir god plass: Takket
være det svingbare kjemitoalettet er det plass nok for
en voksen til å dusje. Den skrå ytterveggen med
skyvedør gjør tilgangen til sengen på førersiden større
og forhindrer blåmerker når man står opp.

promobil, 09/2018,
(sammenligningstest: Malibu Van Charming 640 LE)

Auto Bild Reisemobil, 07/2018
(langtidstest: Malibu Van 640 LE)

5

MODELLER

MODELLUTVALG MALIBU VAN
Kompaktmodeller

Passasjerside
205 cm

205 cm

259 cm
205 cm

599 cm

541 cm

541 - 636 cm

196 x 102 cm
185 x 90 cm

193 x 137 / 126 cm

Førerside

64 cm

64 cm
Gass
2 x 5 kg

259 cm
205 cm

541 - 636 cm
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Gass
2 x 5 kg

MALIBU VAN 540 DB

MALIBU VAN 600 LE LOW-BED

•K
 ort, kompakt kjøretøylengde,
perfekt egnet for bruk i hverdagen
• Kompaktbad
•K
 lesskap over senkesengen
• Lav innstigningshøyde i sengene

•K
 ort, kompakt kjøretøylengde
med romslige langsgående
enkeltsenger
• Kompaktbad
•K
 lesskap over senkesengen
• Lave innstigningshøyder i sengene

Komfortmodeller
205 cm

205 cm

205 cm

599 cm

636 cm

599 cm

193 x 158 / 143 cm

196 x 90 cm
183 x 102 cm

193 x 158 / 140 cm

90 cm
Gass
2 x 11 kg

90 cm

64 cm
Gass
2 x 5 kg

Gass
2 x 11 kg

MALIBU VAN 600 DB

MALIBU VAN 600 DB LOW-BED

MALIBU VAN 640 LE

• Romslig tverrstilt bakre seng
• Stor sittegruppe
• Stort kjøleskap i separat kombiskap
• Største 3-i-1-flexibad i sin klasse
• Ekstra høyt klesskap
• Stort oppbevaringsrom i bakre del

• Romslig tverrstilt bakre seng
• Stor sittegruppe
• Stort kjøleskap i separat kombiskap
• Største 3-i-1-flexibad i sin klasse
• Ekstra høyt klesskap
• Lave innstigningshøyder i sengene

• Romslige langsgående enkeltsenger
• Stor sittegruppe
• Stort kjøleskap i separat kombiskap
• Største 3-i-1-flexibad i sin klasse
• Ekstra høyt klesskap
• Stort oppbevaringsrom i bakre del
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MODELLER

Eksklusivmodeller
205 cm

205 cm

205 cm

636 cm

599 cm

90 cm
Gass
2 x 11 kg

636 cm

599 cm

196 x 90 cm
183 x 102 cm

193 x 158 / 143 cm

205 cm

196 x 90 cm
183 x 102 cm

193 x 158 / 143 cm

90 cm
Gass
2 x 11 kg

90 cm
Gass
2 x 11 kg

90 cm
Gass
2 x 11 kg

MALIBU VAN CHARMING 600 DB /
CHARMING COUPÉ 600 DB

MALIBU VAN CHARMING 640 LE /
CHARMING COUPÉ 640 LE

MALIBU VAN CHARMING GT 600 DB

MALIBU VAN CHARMING GT 640 LE

• Utvendig dekor: Charming
• I nteriørlinje: Charming i bicolor med eksklusiv
krombåndinnfelling
•T
 akbaldakin med indirekte ambientbelysning
• Harmonisk Fineline-parkett
• Ytterligere høydepunkter, se modell 600 DB

• Utvendig dekor: Charming
• I nteriørlinje: Charming i bicolor med eksklusiv
krombåndinnfelling
•T
 akbaldakin med indirekte ambientbelysning
• Harmonisk Fineline-parkett
• Flere høydepunkter, se modell 640 LE

•E
 kte bobilkomfort, enestående rom- og
kjørefølelse
•S
 tor panoramatakluke fra førerhuset til over
sittegruppen
• Eksklusiv utførelse i Charming
•S
 e modell Charming 600 DB for flere
høydepunkter

•E
 kte bobilkomfort, enestående rom- og
kjørefølelse
•S
 tor panoramatakluke fra førerhuset til over
sittegruppen
• Eksklusiv utførelse i Charming
•S
 e modell Charming 640 LE for flere
høydepunkter

Leveres også som coupé

Leveres også som coupé
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INTERIØR

MØBELKONSEPT: TORINO

Møbeldekor Wildbirne med perlemorhvite kjøkkenfronter skaper en varm atmosfære. Interiørvalg: Ancona (modell 600 DB low-bed)
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INTERIØR

MØBELKONSEPT: CHERRY SHINING

Bicolor-dekoren av edelt kirsebærtre med perlemorhvite fronter på kjøkken og overskap gir et moderne og vennlig lyst inntrykk. Interiørvalg: Palermo (modell 640 LE)
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BO

BO
I modellene 540 DB og 600 LE
low-bed kan bodelsbordet stues
trygt vekk i takskapet under
kjøring.

Koselig sittegruppe
i kompaktmodellene.
Møbelkonsept: Cherry Shining,
interiørvalg: Barcelona (modell 540 DB)
Oppbevaringsplass er gull verdt:
Det store oppbevaringsrommet
i dobbeltgulvet ved sittegruppen,
med tilgangsluke og
kvalitetshengsler, har plass til
mye bagasje eller sko (størrelse
er avhengig av modell).

Stor sittegruppe
i komfortmodellene.
Møbelkonsept: Cherry Shining,
interiørvalg: Palermo (modell 640 LE)
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KOMPAKTMODELLER

BILER MED KOMPAKT LENGDE, MEN FULL FERIEKOMFORT
(modeller 540 DB, 600 LE low-bed)
Ideell på reise – og samtidig absolutt effektiv i hverdagen: Kompaktmodellene

Kjøkken med integrert kompressorkjøleskap og mye oppbevaringsplass, et ekte

våre er perfekte ledsagere for alle livsfaser. Lettstyrt og smidig kan de

vidunder av et bad som utnytter plassen godt og senger med forbausende stor

manøvreres trygt overalt – også i bytrafikk. Til tross for de kompakte

sengeflate. Alt etter egen smak kan du velge mellom to møbelkonsepter og en

dimensjonene finner du den komforten du forventer av en Malibu Van innvendig:

mengde interiørvarianter – du må oppleve det selv!

Malibu Van 540 DB er den perfekte ledsageren – både til hverdagsbruk, på byferie og på langtur.
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Elegant entré med Malibu-branding i krom og indirekte
markeringsbelysning.

KOMPAKTMODELLER
Forbausende mye plass innvendig, takket være fiffige detaljløsninger. Møbelkonsept: Cherry Shining, interiørvalg: Barcelona (modell 540 DB)
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KOMPAKTMODELLER

KJØKKEN – MER OPPBEVARINGSPLASS, STØRRE KJØKKENBENK
(modeller 540 DB, 600 LE low-bed)
Også i kompaktmodellene våre
finner du et komplett utstyrt
kjøkken med tre store skuffer og
et effektivt kompressorkjøleskap
– her med det behagelige
møbelkonseptet Cherry Shining
(modell 540 DB).

Det effektive kompressorkjøleskapet som er integrert i kjøkkenet
sparer plass og dermed også
kjøretøylengde.
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•E
 nda mer oppbevaringsplass på
kjøkkenet med skuffen for matvarer
i sittebenken
•E
 ffektivt kompressorkjøleskap

One level

KOMPAKTMODELLER

!

Fordeler ved kompaktkjøkkenets:

• Stor

kjøkkenbenk uten høydeforskjell
Når den ekstra kjøkkenbenken slås ut, blir den liggende i plan uten
høydeforskjell.

•M
 ultifunksjonell tildekning på
oppvaskkummen
•K
 omfortabel skuffbetjening med
softclose-selvinntrekk
• Tre
 dype, romslige skuffer

Plan gjennomgang uten hindringer: Større rom for bevegelse foran
kjøkkenseksjonen, takket være One-Level-gulvet som strekker seg inn
i baderommet. Dette er særlig fordelaktig for tilgang til kjøleskapet.

• Gasskokeapparat

med 2 bluss med
automatisk tenning og praktisk glasslokk

Når kokeapparatet med 2 bluss i rustfritt stål med automatisk tenning
ikke brukes, kan glasslokket benyttes som ekstra arbeidsflate.

Takket være det selvlukkende softclose-systemet i husholdningskvalitet lukker de tre dype skuffene seg mykt og stille. Den øverste skuffen er
utstyrt med bestikkinnredning.

•M
 ed åpen baderomsdør får man mer
plass for tilgang til kjøkkenet og
kjøleskapet, takket være gjennomgående
One-Level-gulv uten trinn

Den store matvareskuffen under sittebenken overfor kjøkkenet gir
ekstra oppbevaringsplass for kjøkkenet. Den er lett tilgjengelig, akkurat
som alle andre oppbevaringsrom i en Malibu.
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(modeller 540 DB, 600 LE low-bed)

185 cm

S

vippes opp
kan

KOMPAKTMODELLER

KOMPAKT-BAD –
PLASSVIDUNDERET

På kompaktbadet har du alle
funksjoner tilgjengelige med et
enkelt håndgrep – f.eks. den
praktiske, plassbesparende
vaskeservanten som kan slås opp,
eller det svingbare toalettet.
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g
v in

b a r t toal ett

KOMPAKTMODELLER
Vaskeservanten er integrert i veggen, og det sparer plass. Du behøver bare å vippe den ut,
så er den klar til bruk.

!
Ved hjelp av foldeelement/skyvedør kan dusjen lettvint og enkelt deles av fullstendig. Dermed får du et ekte dusjrom – ikke
bare dusjforheng, slik det ofte er hos andre.

Fordeler ved kompaktbadets:
•S
 vingbart toalett: maksimal komfort på minste plass
•F
 ell vaskeservanten ved bruk ganske enkelt ned fra
veggen
•S
 tabil skyvedør skaper en ekte dusj med mye plass i
en håndvending og sikrer at omgivelsene holdes tørre
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KOMPAKTMODELLER

SOV GODT OG DRØM SØTT
(modeller 540 DB, 600 LE low-bed)

193 x 137 / 12
6

cm
Over enkeltsengene: skap for klær og sengetøy
(modell 600 LE low-bed).

Til tross for at den er så kompakt, kan modell 540 DB by på romslige sengemål og lav innstegshøyde til sengene, bare 64 cm.
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Det rommelige skapet for klær og sengetøy over dobbeltsengen har
mye plass (modell 540 DB).

•S
 tørste sengemål i van-klassen
•S
 ærlig komfortabel og lav inn- og
utstigning i sengene
•S
 tørst mulig hodefrihet og sittehøyde
over sengene på tross av skap under tak
hele veien rundt

KOMPAKTMODELLER

!

Fordeler ved sovemiljøet:

•K
 ledning av tak- og veggflatene med
eksklusivt veggbelegg i mikrofiber
196 x 102 cm
185 x 90 cm

•U
 nderluftet sengebunn og 7-soners
kaldskummadrass for fremragende
liggekvalitet
•R
 ommelig skap for klær og sengetøy
i bakre del
•M
 ultifunksjonelt oppbevaringsrom
i bakre del ved å slå sengene opp på
begge sider

De største sengene i van-klassen finner du i alle Malibu-vans. I modell 600 LE low-bed er innsteget ekstra lavt og dermed svært komfortabelt.
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KOMFORTMODELLER

MER KOMFORT, MER PLASS
(modeller 600 DB, 600 DB low-bed, 640 LE)
Dra av gårde spontant når som helst, uten å måtte gi avkall på noen ting

større sittegruppe, enda mer bokomfort og et perfekt bad. Du får ikke mer bobil

underveis: Denne herlige følelsen opplever du i våre komfortmodeller. Her får

i noen van! Her har du også mange muligheter: Alt etter din egen smak kan du

du et enda høyere nivå i alle detaljer: mer oppbevaringsplass, mer uavhengig,

velge mellom to møbelkonsepter og en mengde interiørvarianter.

Sportslig, dynamisk og komfortabel: Malibu Van 640 LE er et skikkelig blikkfang.
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Elegant entré med Malibu-branding i krom og indirekte
markeringsbelysning.

KOMFORTMODELLER
Populær som ingen andre: Malibu Van 640 LE i møbelkonsept Cherry Shining og interiørvalg Palermo.
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EKSKLUSIVMODELLER

CHARMING – MER ELEGANSE
(modeller Charming 600 DB, Charming 640 LE)
Malibu Van Charming-modellene utstråler en helt spesiell eksklusiv eleganse.

av kirsebærtreverk med lyse kontrastflater, og den omløpende kromlisten runder

Det tiltalende, vel avstemte utvendige designet gjør at de kan kjennes igjen på

av interiøret. Et perfekt avstemt lyskonsept med indirekte LED-lysbånd fullender

lang avstand. Innvendig overbeviser Charming-modellene med flott bicolor-dekor

den eksklusive atmosfæren.

Malibu Van Charming Coupé 600 DB i aluminiumgrå metallic overbeviser også med den ytre Charming-dekoren, som gjør den til et ekte blikkfang.
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Elegant entré med Malibu-branding i krom og indirekte
markeringsbelysning.

•	Moderne, vennlig lys
atmosfære med høy
eksklusivitet

EKSKLUSIVMODELLER

!

Fordeler ved
Charming-modellene:

•	Bicolor-dekor med lyse
kontrastflater og
omløpende pyntelist i krom
•	Takbaldakiner med
indirekte ambientbelysning
i LED-lysteknologi
•	Ekstra tallrike
LED-lesespotter for
målrettet belysning av
arbeidsområdene
•	Gulvbelegg i bodelen
i fineline-parkett
• Malibu-branding
i krom og indirekte
markeringsbelysning
i entreen

Charming-modellenes interiør er moderne og eksklusivt, takket være bicolor-dekoren med lyse kontrastflater og kromlist (modell Charming 640 LE,
interiørvalg: Toulouse).
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EKSKLUSIVMODELLER

CHARMING COUPÉ – MER ROMFØLELSE
(modeller Charming Coupé 600 DB, Charming Coupé 640 LE)
Malibu Van Charming Coupé-modellene kompletterer Malibu Van-spekteret

Van Charming Coupé de kompakte kjøretøyene en enestående romfølelse og en

perfekt. Her kan du oppleve en unik romfølelse og nyte ferien i fulle drag.

enorm ståhøyde i bodelen. Stig på og la deg begeistre!

Takket være den ekstra høyden i førerhuset og over sittegruppen gir Malibu

Simpelthen stilig: Det utvendige designet på en Charming kan kjennes igjen på lang avstand (Malibu Van Charming 640 LE i jerngrå metallic).
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I tillegg til fordelene ved
Charming-modellene:
•	Enestående romfølelse
i bodel og førerhus

EKSKLUSIVMODELLER

!

Fordeler ved Charming
Coupé-modellene:

•	Enorm ståhøyde
•	Komfortabel tilgang til
førerhuset og til setene
i førerhuset når de er snudd
til bostilling
•	Full bobilkomfort i van,
selv om den bare er 205 cm
bred utvendig

Inne i en Malibu Van Charming Coupé får du en enestående romfølelse med den større innvendige høyden i førerhuset og over sittegruppen
(modell Charming Coupé 600 DB, interiørvalg: Palermo).
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EKSKLUSIVMODELLER

CHARMING GT – HELT NY ROM- OG KJØREFØLELSE
(modeller Charming GT 600 DB, Charming GT 640 LE)
Malibu har overført de stolte GT-tradisjonene – Gran Turismo – til van-klassen.

Førerhuset er fullstendig integrert i bodelen. To store panoramatakluker som

Malibu Van Charming GT byr på ekte bobilkomfort og en helt ny romfølelse og

strekker seg over sittegruppen, åpner for himmelsk utsikt. Nå kan du se verden

kjøreopplevelse i en kompakt campingbuss.

med helt nye øyne når du er på tur. Du vil bli begeistret!

Bobilkomfort i campingbuss: Malibu Van Charming GT 640 LE i aluminiumgrå metallic åpner for en helt ny rom- og kjørefølelse.
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!

Fordeler ved Charming
GT-modellene:
I tillegg til fordelene ved
Charming-modellene:
•F
 ullkommen ny romog kjørefølelse

EKSKLUSIVMODELLER

360°

•	Førerhus integrert i bodel
•	Stor panoramatakluke
over sittegruppen – utvidet
ståhøyde i bodel og
førerhus
• Ekte bobilkomfort
•K
 omfortabel tilgang til
førerhuset og til setene
i førerhuset når de er snudd
til bostilling

En storartet ny opplevelse av størrelse, lys og plass. Rommet åpnes visuelt av panoramatakluken over førerhuset, og nye perspektiver åpner seg oppover
(Malibu Van Charming GT 640 LE, interiørvalg: delskinn Macchiato).
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KOMFORTMODELLER & EKSKLUSIVMODELLER
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KJØKKENET – PÅ STJERNENIVÅ
(modeller 600 DB, 600 DB low-bed, 640 LE, Charming 600 DB, Charming 640 LE, Charming Coupé 600 DB,
Charming Coupé 640 LE, Charming GT 600 DB, Charming GT 640 LE)
Utvid arbeids- og oppbevaringsplassen på kjøkkenbenken akkurat slik det måtte passe for deg: til venstre kan du vippe opp
arbeidsplaten i samme høyde som kjøkkenbenken, til høyre kan du hekte lokket for oppvaskkummen inn i veggskinnen og bruke
den som skjærebrett eller for oppbevaring (modell 640 LE, møbelkonsept: Cherry Shining).

Takket være det selvlukkende softclose-systemet i husholdningskvalitet lukker de tre dype og ekstra brede skuffene seg mykt
og stille. Den øverste skuffen er utstyrt med bestikkinnredning. Det separate kjøleskapet gir enda mer lagringsplass på kjøkkenet.

En av de mange praktiske detaljene er overskap over kjøkkenseksjonen
med oppbevaringsplass og kromlister (bare Charming-modeller)

•E
 nda mer oppbevaringsplass på
kjøkkenet med matvareskuff i den
overforliggende sittebenken
•E
 ksklusivt utviklet, energieffektivt
absorpsjonskjøleskap med automatisk
energiomskifter for gass, strøm og
batteri, plassert i grepshøyde med ekstra
høyt klesskap under
• Stor

kjøkkenbenk uten høydeforskjell
• L okket på oppvaskkummen har flere
funksjoner, med veggfeste for å bruke
det som ekstra arbeidsflate
•K
 omfortabel skuffbetjening med
softclose-selvinntrekk

Absorpsjonskjøleskapet, som er eksklusivt utviklet for Malibu, kan
drives med gass, 12 V eller 230 V.

Under sittebenken overfor kjøkkenet finnes det et stort oppbevaringsrom. Det er enkelt tilgjengelig ved hjelp av et patentbeslag og kan åpnes
uten å fjerne seteputen.

• Tre
 dype, ekstra brede skuffer med høy
stabilitet
• Gasskokeapparat

med to bluss med
automatisk tenning og praktisk glasslokk

KOMFORTMODELLER & EKSKLUSIVMODELLER

!

Fordeler ved komfortkjøkkenets:

• Avfallsbeholder

integrert i
kjøkkenseksjonen
•O
 verskap over kjøkkenseksjonen med
oppbevaringsplass og kromlister
(bare Charming-modeller)

Den store matvareskuffen under sittegruppen overfor kjøkkenet gir
ekstra oppbevaringsplass for kjøkkenet. Den er lett tilgjengelig, akkurat
som alle andre oppbevaringsrom i en Malibu.

Avfallsbeholderen er separat integrert i kjøkkenseksjonen, og den er
lett tilgjengelig både fra utsiden og inne fra bodelen.
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(modeller 600 DB, 600 DB low-bed, 640 LE, Charming 600 DB, Charming 640 LE, Charming Coupé 600 DB,
Charming Coupé 640 LE, Charming GT 600 DB, Charming GT 640 LE)
Det patenterte 3-i-1-flexibadet
er selve hjertet i våre komfort- og
eksklusivmodeller. Der er det
utrolig god plass, enten du skal
dusje, bruke toalettet eller
vaskeservanten.

fold Skyve
d
eele
men ør/
tid
usje

n

81,5 cm

Når man svinger vekk toalettet oppstår det et romslig dusjrom med
skyvedør/foldeelementer.

b
ng

i

58 cm

Sv

KOMFORTMODELLER & EKSKLUSIVMODELLER
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3-I-1 FLEXIBAD – STØRSTE BAD I SIN KLASSE

ar t

toalett

!

Fordeler ved 3-i-1-flexibad:
• Patentert 3-i-1-flexibad
med maksimal komfort,
både som dusj, vaskerom
og toalett
•S
 tørste vaske- og dusjrom
i sin klasse

Den massive skyvedøren med
ergonomisk håndtak av metall
sørger for uhindret gjennomgang.
Til forskjell fra de vanlig
forekommende svingdørene
får du dermed størst mulig
bevegelsesfrihet, både med åpen
og lukket baderomsdør.

•S
 vingbart toalett skaper
romslig dusjrom
•S
 kyvedøren separerer det
store dusjrommet og holder
omgivelsene tørre – helt
uten klebrig dusjforheng,
som ofte er vanlig ellers
53 cm

185 cm

•F
 ri gjennomgang forfra
og bakover, takket
være skyvedøren for
baderommet

KOMFORTMODELLER & EKSKLUSIVMODELLER

Den lille hyllen som er felt inn
i veggen viser hvor gjennomtenkt
løsningene for oppbevaringsplass
er i alle detaljer.

Vaskeservant, speil, badskap,
toalett, dusj – alt kan benyttes
komfortabelt i det patenterte
3-i-1-flexibadet.
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KOMFORTMODELLER & EKSKLUSIVMODELLER

SOVE GODT – OG SAMLE KREFTER
(modeller 600 DB, 600 DB low-bed,
640 LE, Charming 600 DB, Charming 640 LE,
Charming Coupé 600 DB, Charming Coupé 640 LE,
Charming GT 600 DB, Charming GT 640 LE)
Modell 600 DB har en
uttrekkbar innstegstrapp for enkel
innstigning. Den fungerer samtidig
som skille til garasjen.

193 x 158/140 cm

193 x 158/143 cm

64 cm

Den ekstra lave innstigningen på 64 cm i 600 DB low-bed setter fokus på den mest
bekvemme tilgangen til sengene.
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Modell 600 DB gir deg nattero med god plass: Den tverrstilte dobbeltsengen har det komfortable sengemålet på
193 × 158/143 cm og et ekstra høyt oppbevaringsrom i den bakre delen under.

•S
 tørste sengemål i van-klassen for
bekvem og styrkende søvn
•O
 verskap under taket hele veien rundt
og romslig klesskap i bakre del
•S
 tørst mulig hodefrihet og sittehøyde
over sengene på tross av at overskapene
går hele veien rundt

Overskapene som går hele veien rundt i bakre del
har rommelig plass til klærne du har med
(møbelkonsept: Cherry Shining).

• I nnvendig er tak og vegger kledd med
eksklusivt klimatrekk av mikrofiber
•U
 nderluftet sengebunn og 7-soners
kaldskummadrass for fremragende
liggekvalitet
•K
 omfortabel inn- og utstigning i sengene
•M
 ultifunksjonelt oppbevaringsrom i bakre
del ved å slå sengene opp på begge sider
•K
 aldluftsbarriere ved hodeenden,
beskytter samtidig rullegardinen

196 x 90 cm / 183 x 102 cm

KOMFORTMODELLER & EKSKLUSIVMODELLER

!

Fordeler ved sovemiljøet:

100 cm

Gled deg over sengemål på 196 × 90 cm / 183 × 102 cm i 640 LE. Den ekstra brede
innstegstrappen gjør det enkelt å stige inn i og ut av sengen og kan i tillegg benyttes som
oppbevaringsrom. Ved bruk av oppbevaringsrommet i bakre del kan den også tas helt bort.

Det spesielt store klesskapet har tilstrekkelig
dybde for kleshengere og en ekstra stor innvendig
høyde på 100 cm.
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MALIBU VAN MERVERDI
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Beste reisekomfort
i van-klassen

!

Bobilteknikk
i van-klassen

!

MALIBU VAN MERVERDI

!

Stor
oppbevaringsplass

Robuste møbler med dobbel
sammenføyningsteknikk
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MALIBU VAN MERVERDI

1

100 cm
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Fordeler ved oppbevaringsplassen
i Malibu:
1	Separat, ekstra høyt klesskap med
dybde for kleshengere under kjøleskapet
som er plassert over*
2	Stor matvareskuff under sittegruppen
overfor kjøkkenet, lett tilgjengelig
3	Stort oppbevaringsrom under
sittebenken overfor kjøkkenet: lett
tilgjengelig takket være patentbeslag.
Ikke nødvendig å fjerne seteputer for
å åpne det*

5

8

6

MALIBU VAN MERVERDI

4

4	Overskap med frontluke i førerhus
I modellene 540 DB og 600 LE low bed
også for oppbevaring av bodelsbordet
under kjøring*
5	Stort oppbevaringsrom i dobbeltgulvet
ved sittegruppen, med tilgangsluke og
kvalitetshengsler
6	Oppbevaringsrom under sengene,
med praktisk hyllearrangement*
7	Uttakbart dobbeltgulv i bakre
oppbevaringsrom – perfekt for lagring av
Malibu bord- og stolsett (tilvalg)
8	Enkelt utnyttbart, barrierefritt
oppbevaringsrom i bakre del, takket
være senger som kan slås opp på begge
sider
* modellavhengig
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MALIBU VAN MERVERDI

1	Kostbare karosseri-isoleringstiltak:
Gulvplate og takpanel med
isolasjonskjerne av RTM-hardskum.
Beskytter mot varme og kulde samt mot
kjøre- og bakgrunnsstøy
2	Mikrofiber-klimabelegg på innvendige
vegger og tak – for optimal isolasjon og
for å unngå knirkelyder under kjøringen

1

1

MALIBU VAN MERVERDI

!

Fordeler ved bobilteknologi i van-klassen:

2
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MALIBU VAN MERVERDI

1

1

3

3

2

Coupé / GT: + 28 cm

3
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Fordeler ved beste reisekomfort
i van-klassen:
1	Klassens største 3-i-1-flexibad/
kompaktbad med en dusj som kan deles
helt av med skyvedør/foldeelement*
2	Stor sittegruppe og enestående
romfølelse takket være utvidet
innvendig høyde i førerhuset og over
sittegruppen*

53 cm

5

MALIBU VAN MERVERDI

4

3	Klassens største senge- og liggelengder
for høyeste sovekomfort.
Kaldluftsbarriere ved hodeenden av
sengene. Underluftet sengebunn
og 7-soners kaldskummadrass for
fremragende sengekvalitet
4 Plassbesparende

skyvedør til badet
med ergonomisk metallhåndtak – for
bekvem gjennomgang til bodelen uten
begrensning av gjennomgangsbredden
når døren er åpen*
5	Påkostet ambientbelysning
med indirekte markeringsbelysning
i entré- og sittegruppeområdet, mange
LED-lysspotter og Malibu-branding*

* modellavhengig
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MALIBU VAN MERVERDI

1

2
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Fordeler ved robuste møbler med dobbel
sammenføyningsteknikk:
1	Dobbel sammenføyningsteknikk:
Møbler er skrudd og i tillegg
sammenføyet med tapper – for høyeste
stabilitet og lang levetid
2	Høyverdige, robuste metallhengsler
og -beslag
3	Utvidelse av kjøkkenbenken som kan
foldes ut – plan, uten høydeforskjell
4	Klare møbelformer og moderne design
i bicolor-utseende

3
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4

MALIBU UTLEIE
NYTT: Malibu bord- og stolsett som
består av to campingstoler med
Malibu-logo og et bord, inkludert
praktisk transportvesker
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INTERIØR KOMPAKT- OG KOMFORTMODELLER

INTERIØRVALG
Kolleksjon

Trekktype

Design

Utvalg med møbelkonsept Torino eller Cherry Shining

Malibu Van
Torino

Cherry Shining

Barcelona

Stoff

Lyon

Stoff

Toulouse

Stoff

Venezia

Stoff

–

Ancona

Tekstilskinn/stoff

–

Bordeaux

Tekstilskinn/stoff

Malaga

Tekstilskinn/stoff

Palermo

Tekstilskinn/stoff

Delskinn Elfenben

Delskinn

Delskinn Macchiato

Delskinn

Delskinn Savannah

Delskinn

Skinn bicolor stone

Skinn

Skinn Elfenben

Skinn

Skinn Macchiato

Skinn

Skinn sand

Skinn

Figurtekst

!

standard

–

–

Antara-stoffkombinasjon Barcelona

Tekstilskinn-stoffkombinasjon Ancona

Antara-stoffkombinasjon Lyon

Tekstilskinn-stoffkombinasjon Bordeaux

Antara-stoffkombinasjon Toulouse

Tekstilskinn-stoffkombinasjon Malaga

Antara-stoffkombinasjon Venezia

Tekstilskinn-stoffkombinasjon Palermo

–
–
–
–
–

tilvalg – Ikke mulig

Fordeler ved Malibus bobilmiljø:
•	Effektiv flekkbeskyttelse: Væsker trenger ikke inn
i stoffet, derfor kan de fleste flekkene fjernes med
en fuktig klut uten problemer
•	Høy lysekthet
• Slitesterkt og enkelt å stelle
•	Vaskbare dekorasjonsputer og gardiner
•	Antibakterielt madrasstrekk
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Delskinn Elfenben

Skinn Bicolor Stone

Trevirke møbelkonsept Torino: Wildbirne

Delskinn Macchiato

Skinn Elfenben

Gulv møbelkonsept Torino: Virginia skipsparkett

Delskinn Savannah

Skinn Macchiato

Treverk Cherry Shining: Kirsebærtre med perlemorhvitt

Skinn Sand

Gulv Cherry Shining: Fineline-parkett

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.

INTERIØR KOMPAKT- OG KOMFORTMODELLER

Gulv og trevirke
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INTERIØR EKSKLUSIVMODELLER

INTERIØRVALG
Gulv og trevirke

Charming / Charming Coupé / Charming GT

Antara-stoffkombinasjon Barcelona (standard)

Tekstilskinn-stoffkombinasjon Bordeaux (tilvalg)

Delskinn Macchiato (tilvalg)

Trevirke Charming: Kirsebærtre med perlemorhvitt og
kromlister

Antara-stoffkombinasjon Lyon (standard)

Tekstilskinn-stoffkombinasjon Palermo (tilvalg)

Skinn Bicolor Stone (tilvalg)

Gulv Charming: Fineline-parkett

Antara-stoffkombinasjon Toulouse (standard)

Skinn Macchiato (tilvalg)

Skinn Sand (tilvalg)
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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.

UTVENDIGE FARGER

UTVENDIGE FARGER

Hvit

Aluminium grå metallic

Jerngrå metallic

Svart metallic

Golden White Metallic

Profondorød metallic

Blueline

Imperial Blue

Tizianrød

Lagoblå metallic

New Batic Orange
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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 Vans og meld deg på for å motta Malibus nyhetsbrev på
nettstedet vårt – www.malibu-vans.com.
Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Tyskland |
Tlf. +49 (0) 7525 / 9200-0

