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Det finns mycket mer att säga om våra husbilar än vad som ryms i en 
katalog! Därför finns mer information, bilder och interaktivt material på 
vår webbplats. Navigera genom din dröm-Malibu precis när det passar 
dig! Lägg märke till ikonerna i vår katalog:

WWW.MALIBU-MOTORHOMES.COM
MER INFORMATION ONLINE.

Upplev den här modellen interaktivt på vår webbsida och navigera genom 
hela husbilen med 360°-vyn.

Få reda på mer om det här temat i en film på vår webbsida.

Om det här temat finns mer information på vår webbsida.

Registrera dig också för vårt nyhetsbrev så att du inte missar några 
nyheter!
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http://www.malibu-motorhomes.com/
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Redan de första Malibu-modellerna som Carthago-grundaren Karl-Heinz Schuler 

lanserade år 1979 höll högsta kvalitetsnivå. Fram till idag märker man det här 

ursprunget i våra helintegrerade och halvintegrerade husbilar, lika mycket som 

decennier av erfarenhet i premiumsegmentet.

Med kvalitetsegenskaperna som är typiska för märket och ett unikt garanterat 

mervärde skapar de aktuella Malibu husbilarna nya standarder i det övre seg-

mentet. Kravet är att vara de bästa husbilarna i sin klass – för att ge dig livets 

bästa semesterögonblick.

 Carthago City i Aulendorf i Oberschwaben 

MED BÄSTA URSPRUNG. FOKUS PÅ KVALITET.  
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 Komfort-Plus-modellen Malibu I 500 QB

FÖ
R

ET
AG

ET

Letar du efter något speciellt? Då är en Malibu husbil exakt det rätta! Bakom 
varje Malibu står nämligen ett innovativt, ägardrivet företag med 40 års 
erfarenhet och mycket engagerade medarbetare. 
Stig in och upplev kvalitet! Det som redan är det första intrycket, blir hela tiden 

tydligare ju mer noggrant du tittar: så många genomtänkta detaljer, så mycket 

mer av det som gör resor avkopplande. 

Exempelvis dubbelgolvskällaren med enormt lastutrymme som är unikt i  

det här segmentet, karosskonstruktion av yppersta klass eller robust möbel- 

snickerier ihopsatta med skruvar och tappar.

Vi investerar mer know-how, tid och arbete än andra för att erbjuda mer värde  

av allt. Mer funktioner, mer komfort, mer förvaring, mer trivsel. Det lovar vi. 

ETT UNGT MÄRKE MED GENOMTÄNKTA DETALJER.
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”Det uppvärmda och helisolerade dubbelgolvet 
ger ett frostskyddat ställe för vattentankar och 
fordonstekniken. [...] Som om det inte vore nog, 

finns det också mycket plats för allt möjligt  
användbart köksgeråd i den stora förvaringen 
över köket. [...] I den stora Malibun saknas det 
alltså inte förvaringsmöjligheter: dubbelgolv, 

garage, garderober, kök, takskåp. Hela husbilen 
är optimerad för att man ska kunna lasta mycket 

och organiserat.”
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ETMALIBU KVALITET ÖVERTYGAR! 

”Malibu har verkligen bra gener. Den trivsamma
soffgruppen fram, det skinande rena badrummet 
i mitten, den bekväma sängdelen bak, kvalitets-
dubbelgolvet i undervåningen, den låga vikten – 

allt det här uppfyller de högsta kraven.”

AutoBild Reisemobil, 05/2019  
(jämförande test: Malibu I 441 LE)

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

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

”Siktkonceptet för förarhytten ger god sikt på 
natten och man ser körbanan tidigt. [...] Låg-

ramen ger oanad förvaring med genomgående 
lastyta, lastluckor underlättar lastningen. Alla 

slangar, kablar och annan teknik ligger skyddade  
i det dubbla golvet.”

”Inte bara källaren är genialisk utan också det 
tidigare nämnda garaget. [...] Mycket praktiska 
är garderoberna som kan användas uppifrån vid 

fotänden av sängen. [...] I köket är kylskåpet med 
145 l placerat på bekväm höjd [...] Tre spislågor i 

köket. Skärbräda som diskhoövertäckning, sticks 
in i väggen. Besticklåda och, absolut inte något 
självklart, en sophink i den nedersta lådan. [...] 
Duschen är genial. Varm, med rejäl stråle, till-

räckligt med plats. Mycket bättre kan man inte 
duscha i en husbil. En enorm spegel i badrummet 

täcker hela badrumsväggen. En andra spegel 
sitter på skåpet. Det gör att badrummet känns 

riktigt rymlig.”

promobil, 05/2019 (långtidstest: Malibu T 430 LE)
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227 cm

665 - 750 cm

294 cm

666 - 745 cm

227 cm

294 cm

MODELLURVAL HELINTEGRERADE OCH HALVINTEGRERADE

Mått (L x B x H)

Sovplatser (standard/tillval)

Sittplatser med 3-punktsbälte (standard/tillval)

Garage, invändig höjd i cm

Vikt körklart skick från

Lastförmåga upp till

M
OD

EL
LE

R

Helintegrerade (I)

Halvintegrerade (T)



665 cm 671 cm

200/190 x 85 cm

195 x 160 cm

210 x 147 / 136 cm

695 cm

195 x 160 cm

195 x 160 cm

200/190 x 85 cm

195 x 160 cm

699 cm

200/195 x 85 cm

7

Kompaktklassen med korta fordonslängder

Malibu I 410 DB Malibu T 410 DB

Kombibadrum

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

4/5 2/3-4

4/5

Stort skotergarage, 120 cm

2915 kg 2855 kg

1295 kg 1355 kg

Malibu I 441 LE

Vario-svängbadrum

665 x 227 x 294 cm

4/4 

4/4

Stort skotergarage, 120 cm

2965 kg

1245 kg

Malibu I 430 LE Malibu T 430 LE

Kombibadrum

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

4/5 2/3

4/4

Stort skotergarage, 120 cm

3005 kg 2905 kg

1205 kg 1305 kg

Malibu I 440 LE Malibu T 440 LE

Kompaktbadrum

699 x 227 x 294 cm 713 x 227 x 294 cm

4/5 2/3-4

4/4

Stort skotergarage, 120 cm

3055 kg 2965 kg

1155 kg 1245 kg



750 cm
725 cm

195 x 160 cm

195 x 145 cm

195 x 160 cm

200/195 x 85 cm

195 x 160 cm

204/195 x 85 cm

195 x 160 cm

195 x 145 cm

8

699 cm
748 cm

Komfort Plus-klassen

Malibu I 440 QB Malibu T 440 QB

Kompaktbadrum

699 x 227 x 294 cm

4/5 2/3-4 

4/4

Cykelgarage, 112 cm/124 cm*

3065 kg 2965 kg

1145 kg 1245 kg

Malibu I 460 LE Malibu T 460 LE

Kombibadrum

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

4/5 2/3-4

4/5

Stort skotergarage, 120 cm

3055 kg 2965 kg

1155 kg 1245 kg

Malibu I 490 LE Malibu T 490 LE

Komfortbadrum

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

4/5 2/3-4

4/5

Stort skotergarage, 120 cm

3085 kg 3015 kg

1125 kg 1195 kg

Malibu I 500 QB Malibu T 500 QB

Komfortbadrum

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

4/5 2/3-4

4/5

Cykelgarage, 112 cm/124 cm*

3085 kg 3005 kg

1125 kg 1205 kg

* med tillval elcykel-/skotergarage
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MALIBU I: INTRODUKTIONEN TILL DEN HELINTEGRERADE LYXKLASSEN
Individuell design, panoramasikt vid körningen och en ovanlig rumskänsla. 

När man kommit fram är det bara att vrida på de främre sätena så har en 

generös boendemiljö skapats. 

På natten välkomnar sedan den bekvämt åtkomliga nedsänkbara sängen 

över framsätena. Du kommer att uppskatta det generösa utrymmet i  

bodelen med den perfekt integrerade förarhytten. 

 Komfort-Plus-modellen I 490 LE
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 Mycket plats finns i den omtycka modellen med enkelsängar på längden I 490 LE, design Palermo
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 Generös soffgrupp i Malibu I 430 LE, design Lyon (ej med nedsänkbar säng)
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2,77 m
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 Den multifunktionella isolerande plisségardinen fram dras vertikalt. Den kan då fungera som solskydd, 
insynsskydd och mörkläggning med isolering – helt efter behov.

FASCINATIONEN MED DEN YPPERSTA KLASSEN

 Ergonomisk, framåtlutande instrumentbräda för att 
se körbanan extra tidigt och djupt nerdragen vindruta. 
Bäst i test för sikt på vägbanan efter bara 2,77 m.

 Förardörr med lågt insteg och dubbel låsning.

 Monitorn till backkameran är bländfritt placerad så 
att man alltid har översikt.

Dubbelgolvskällare med enormt,  
uppvärmt lastutrymme, nyttjandehöjd upp till  
48 cm. Åtkomligt via stora lastluckor. Åtkomligt 
invändigt via stor lucka i bodelsgolvet till den 
djupa förvaringen i dubbelgolvet. Lastas också 
bekvämt genom entrédörren.
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 Ett tungt argument för den yppersta klassen av helintegrerade är den nedsänkbara sängen. Den har mycket plats genom klas-
sens största bäddmått på 195 x 160 cm, man går bekvämt upp i sängen utan stege via sidosätet, mycket stadig i nedsänkt läge.  
I sovrummet finns också en bokhylla och ljusspottar plus praktiska hyllor i förarhytten. 

 Bikakestrukturen i framrutans plisségardin isolerar bodelen mot värme 
och kyla från framrutan.

 Vridbar TV-hållare för att titta på TV på bekväm höjd.

Styrkor Malibu helintegrerad:

•  Mycket förvaring genom överskåp runt om över  
sittgruppen

•  Mjuk och tyst luckstängning minskar störande ljud 
under körning

•  Hållbara kvalitetssnickerier med skruvar och tappar

•  Dämpad LED-belysning ger trevlig stämning; ljusspot-
tar kan tändas en och en (separata strömsparare)

•  I uppvärmt dubbelgolvskällare utan nivåskillnader 
finns enorm förvaring åtkomlig utifrån och inifrån

•  Den uppvärmda dubbelgolvskällaren ger golvvärmesef-
fekt 
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 Väggpanelerna med dekorsömmar gör interiören 
ännu mer harmonisk (ej modell I 441 LE).
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MALIBU T: REN DYNAMIK OCH KOMFORT
De är som husbilarnas kupébilar – flotta och dynamiska. De båda förarhyttsdör-

rarna gör det enklare att kliva in i förarhytten. Genom att vrida de båda sätena 

skapas en trivsam boendemiljö. Den flacka profilen på takluckan optimerar  

aerodynamiken och ger de halvintegrerade en känsla av sportighet.  

En attraktiv sidoaspekt: På grund av originalförarhytten är de halvintegrerade 

husbilarna alltid lite lägre i pris än de avancerade helintegrerade. T-modellerna  

är därför den perfekta introduktionen till Malibus husbilsvärld.

 Den kortaste modellen av våra halvintegrerade – Malibu T 410 DB.
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360°

 Stora överskåp runt om i förarhytten och sovrummet ger mycket förvaring (Malibu T 410 DB, design Lyon)
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MALIBU – HÖJDPUNKTEN BLAND DE HALVINTEGRERADE

 One level-bodelsgolv genomgående utan nivåskillnader från förarhytt 
in i bakre delen.

 Generös L-sittgrupp med sidosittbänk och vridbar TV-hållare (Malibu T 410 DB, design 
Lyon).

 Tillval: Nedsänkbar säng, elstyrd, stor bäddyta, ståhöjd under säng i boläge 184 cm.

Dubbelgolvskällare med enormt, 
uppvärmt lastutrymme, nyttjande-
höjd upp till 48 cm. Åtkomligt via 
stora lastluckor. Åtkomligt 
invändigt via stor lucka i bodels-
golvet till den djupa förvaringen  
i dubbelgolvet. Lastas också 
bekvämt genom entrédörren.
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 Soffbord vridbart och kan även skjutas i två riktningar med fotpedal.  
Optimal integrering av alla sittplatserna vid bordet. Tillval: Bäddbar sitt-
grupp.

 Takbaldakin med integrerad indirekt belysning skapar trivsam stämning – och LED-spot-
tarna drar knappt någon ström! Tillval: Takfönster Skyview med designhimmel och indirekt 
belysning.

Styrkor Malibu halvintegrerade

•  Generös L-sittgrupp med sidosittsoffa

•  Lyxigt soffbord, vridbart och skjutbart i 
två riktningar med fristående bordspelare

•  Dynor och överdrag av hög kvalitet

•  Golv helt utan nivåskillnader från förar-
hytten till gaveln

•  Den uppvärmda dubbelgolvskällaren ger 
golvvärmeseffekt

•  Stora överskåp runt om i förarhytt, bodel 
och sovrum ger mycket förvaringsutrym-
me

•  Trivsam stämning genom takbaldakin 
med integrerad, indirekt belysning
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 Väggpanelerna med dekorsömmar gör interiören 
ännu mer harmonisk.
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(modellerna I 441 LE, I/T 430 LE)

 Här finns mycket förvaring, intelligenta detaljer, hög kvalitet på utrustning och hantverk, plus sex stora lådor 
med delade fronter för ökad bekvämlighet.

SIDOKÖK – SPARAT PLATS VID KORTA FORDONSLÄNGDER

KÖ
K 
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 Sidoköket sparar plats och passar perfekt för korta fordonslängder. Den lättskötta väggbeklädnaden i 
högglans creme kompletterar Malibu-designen perfekt.
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Fördelar sidokök: 

•  Sparar plats, reducerar fordonslängden 

•  Stor förvaringsvolym genom sex djupa 
kökslådor

•  Stort 145-l-Slimtower-kylskåp med  
15 l frysfack på bekväm höjd

•  Bekväma lådor med automatisk  
soft close-stängning

•  De rullagrade kökslådorna öppnas och 
stängs enkelt

•  Extra avlastningsyta genom att man 
hänger in diskhoövertäckningen i vägg-
fästet

•  Arbetsyta utan nivåskillnader genom 
infälld rund diskho

•  3 spislågor med borttagbart gjutet galler 
och glasbotten

•  Väggbeklädnad i högglans creme, enkelt 
rengöring och skötsel

 Slimtower-kylskåpet på 145 l är placerat i anslutning till sidoköket på 
bekväm höjd.

 Dubbelt praktisk: Den delade diskhoövertäckningen fungerar inte bara 
som extra avlastningsyta. Tack vare väggfästet kan den även användas 
som skärbräda.

 De rymliga överskåpen i köket övertygar som alla Malibu-snickerier 
med kvalitetshandtag och gångjärn av metall och det gedigna utförandet 
med hopsättning med skruvar och tappar.

KÖ
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VINKELKÖK OCH KOMFORTVINKELKÖK – ETT UNDER AV UTRYMME 
(Vinkelkök: modellerna I/T 410 DB, 440 LE, 440 QB, 460 LE;  
komfortvinkelkök: modellerna I/T 490 LE, 500 QB) 

 De sex lådorna har automatisk 
soft-close-stängning, mjukt och 
tyst precis som hemma.  
En av lådorna har dessutom en 
bestickinsats.

 Plats som i ett gourmékök: Komfortvinkelköket har utrymme och arbetsyta som uppfyller allt man kan önska 
sig (modellerna I/T 490 LE, 500 QB).
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 De rymliga överskåpen i köket 
övertygar som alla Malibu- 
snickerier med kvalitetshandtag 
och gångjärn av metall och det  
gedigna utförandet med hopsätt-
ning med skruvar och tappar.

 Dubbelt praktisk: Den delade 
diskhoövertäckning är både 
avlastningsyta och skärbräda.
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Fördelar vinkelkök/ 
komfortvinkelkök:

•  Extra stora arbetsytor

•  Extra arbetsyta genom att 
man hänger in diskhoöver-
täckningen i väggfästet

•  Stort Slimtower-kylskåp 
145 l resp. 160 l (I/T 490 LE, 
500 QB) med frysfack 15 l 
resp. 30 l på bekväm höjd

•  Stor förvaringsvolym 
genom sex djupa kökslådor 
med automatisk soft- 
close-stängning

•  De rullagrade kökslådorna 
öppnas och stängs enkelt

•  3-spislågor med delad 
glasövertäckning och 
borttagbart gjutet galler

 I Slimtower-kylskåpet på 145 l placerat mittemot köket på bekväm 
höjd finns mycket plats. För I/T 490 LE och 500 QB finns till och med 
plats för ett 160-l-kylskåp.

KÖ
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 Vinkelkök med sex stora lådor, 3 spislågor med gjutet galler och infälld rund diskho 
(modellerna I/T 410 DB, 440 LE, 440 QB, 460 LE).



22

!

 Mycket badrum på litet utrymme: Vario-svängbadrummet är genomtänkt och innovativt. Tack vare en avancerad vridbar vägg skapas i en handomvändning ett rymligt 
dusch- eller tvätt- och toalettrum. Tvättrumsdörren fungerar samtidigt som rumsavgränsare mot bodelen (Modell I 441 LE).

Fördelar Vario- 
svängbadrum:  
•  Smart hantering av  

utrymmet ger plats och 
bekvämlighet med kort 
fordonslängd generös 
duschkabin, många praktis-
ka hyllor, stort badrums-
skåp 

•  Stor spegel med ljus 
bakifrån

•  Generös, avgränsningsbar 
dusch, tvättrummet förblir 
torrt när man duschar

•  Badrumsgolvet med 
duschkar, två avlopp  
och jämnt golv med 
One-Level-övergång

•  Massiv badrumsdörr 
fungerar samtidigt som 
rumsavgränsare mot 
bodelen och skapar då  
en insynsskyddad  
omklädningsrummet

•  Mycket ljus och ventilation 
i badrummet med taklucka 
Mini-Heki

VARIO-SVÄNGBADRUM– KOMFORT PÅ MINSTA UTRYMME
(Modell I 441 LE)
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 Vi vet precis vad du behöver ha 
med dig – och har skapat förvaring 
för det – t.ex. i det stora 
underskåpet med handfat.

 Helt avgränsningsbar rund 
duschkabin. Tvättrummet förblir 
på så vis garanterat torrt.

 Så smart men finns ändå inte 
överallt: Uttaget i badrummet och 
fler hyllor.

 I kombibadrummet finns allt: avgränsningsbar rund duschkabin,  
spegelskåp, handfat med underskåp och många hyllor.

Fördelar kombibadrum:
•   Maximal komfort på liten 

yta. Handfatet med svängd 
form accentuerar den 
optiska rumsuppdelningen  
i tvätt-, toalett- och dusch-
del

•  Rund duschkabin med 
rundade skjutdörrar 

•  Rymligt spegelskåp med 
hyllor och förvaring

•  Stort handfat med under-
skåp

•  Duschgolv med duschkar 
och två separata avlopp 
som gör att duschen kan 
användas oberoende av 
bilens lutning

•  Mycket ljus och ventilation 
i badrummet med taklucka 
Mini-Heki

KOMBIBADRUM – ÄNNU BEKVÄMARE
(Modellerna I/T 410 DB, 430 LE, 460 LE)
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 Kompaktbadrum i modell I/T 440 QB  Det separata tvätt- och toalettrummet har en ergonomi och ett 
utseende så att man helt enkelt trivs där (modellerna I/T 440 med 
skjutdörr). I de belysta spegelskåpen finns mycket förvaring.

KOMPAKTBADRUM – SPALIKNANDE KOMFORT
MED OMKLÄDINGSRUM
(modellerna I/T 440 LE, 440 QB)
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KOMFORTBADRUM –  
MER KOMFORT, MER PLATS 
(modellerna I/T 490 LE, 500 QB)

Fördelar badrum: 
•  Tvätt-/toalettrum och 

dusch mittemot

•  Generös, separat duschka-
bin med ståhöjd på 198 cm 
och ingång ”One level”

•  Konstant vattenförsörj-
ning med modern tryck-
pumpsteknik

•  Mycket ljus och ventilation 
i badrum och duschkabin 
tack vare Mini-Heki tak-
lucka.

•  Insynsskyddat omkläd-
ningsrum genom skjutdörr 
resp. tvättrumsdörr med 
avgränsande funktion 

•  I/T 490 LE med massiv 
träskjutdörr för att avgrän-
sa sovrummet från omkläd-
ningsrummet

•  I/T 500 QB med 3-delad, 
utdragbar rumsavgränsare 
och TV-vägg som flexibel 
avgränsning av sovrummet 
från omklädningsrummet 

 I de belysta spegelskåpen finns 
inte bara tillräckligt med plats för 
kosmetika. Spegeln gör dessutom 
att badrummet verkar vara större. 

 Omklädningsrum kan avgränsas med den massiva tvättrumsdörren mot bodelen.  
I  modellerna I/T 490 LE och 500 QB kan man dessutom avgränsa sovrummet.  

 I badrummet ligger duschen mitt emot tvätt- och toalettdelen. Då får 
du ännu mera plats och en större omklädningsrummet.

St
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200/190 x 85 cm

 I den separata takhöga garderoben finns plats för 
alla semesterkläderna, utan att de blir skrynkliga 
(modell I/T 460 LE).

 Enkelsängarna på längden övertygar med stora bäddmått. Anmäld till patent av Malibu: med den utdragbara 
instegstrappan lägger man sig bekvämt också när den utökade bäddytan används (ej I/T 440 LE).

 Garderoberna är nedsänkta i dubbelgolvet och 
bekvämt åtkomliga uppifrån och framifrån  
(modellerna I/T 430 LE, 460 LE och 490 LE).

ENKELSÄNGAR – STORA BÄDDMÅTT
(modellerna I 441 LE, I/T 430 LE, 440 LE, 460 LE, 490 LE)
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200/195 x 85 cm

+/- 30 cm

 Vid modell I/T 440 LE går det att dra ut enkelsängen på förarsidan med upp till 30 cm. För att sova skapas då en ligglängd på 200 cm eller på 
dagen en generös duschkabin – och det vid en fordonslängd på bara 7 m.

Unik planlösning med 
patentanmälan: 
Försprång genom innovation
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 I I/T 490 LE skapas tack vare den massiva träskjutdörren ett rymligt 
omklädningsrum.
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195 x 145 cm +/- 30 cm

 Queensängarna i båda modellerna har generösa bäddmått.  
I / T 440 QB förenar det här med en kort fordonslängd. Här går det att 
skjuta queensängen med 30 cm. På dagen skjuter man tillbaka den och 
kommer då bekvämt åt garderoberna.

QUEENSÄNGAR – REN KOMFORT
(Modellerna I/T 440 QB, 500 QB)

 I de stora lådorna under 
queensängen finns extra förvaring 
(modell /T 440 QB). 
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 Med den 3-delade utdragbara 
rumsavgränsaren och TV-väggen 
kan omklädningsrummet flexibelt 
avgränsas mot sovrummet (modell 
I/T 500 QB).

 Uppfällbar madrass vid 
fotänden för extra bred genom-
gång till badrummet (modell  
I/T 500 QB).
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210 x 147/136 cm

!

 Tvärställd säng bak med bäddmått 210 x 147/136 cm 
och överskåp runt om (modell I/T 410 DB)

 Det finns mycket plats  
i garderoben under den bakre 
sängen (modell I/T 410 DB)

 Takhög garderob 
(modell I/T 410 DB)

TVÄRSTÄLLD SÄNG BAK – FÖR KORTA FORDONSLÄNGDER
(Modell I/T 410 DB)

Fördelar sovmiljö:

•  Stort urval av modeller i den omtyckta 
varianten med enkelsängar

•  Uppvärmd och ventilerad ribbotten för 
vilsam sömn

•  7-zons-kallskumsmadrass ger en utmärkt 
liggkomfort

•  Vid enkelsängsmodeller och queensängs-
modell I/T 500 QB justerbara huvudändar 
(I/T 440 LE endast passagerarsida)

•  Integrerad: klassens största nedsänkbara 
säng med stora bäddmått: 195 x 160 cm 
och sitthöjd på 83 cm

•  Takhöga garderober (I/T 410 DB och  
460 LE)

•  Överskåp runt om också i bakre delen

•  Sängarna kan skjutas 30 cm, därmed 
korta fordonslängder kombinerat med 
långa bäddytor (I/T 440 LE, 440 QB)

•  Massiv träskjutdörr för att avgränsa 
sovrummet från bodelen (I/T 490 LE)

•  Utdragbar rumsavgränsare och TV-vägg 
och uppfällbar madrass för extra bred 
genomgång (I/T 500 QB)
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Bästa siktkoncept 
för förarhytten (I)

Klassens största 
förvaring  

Karosskonstruk- 
tion av yppersta 
klass
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Robust möbelsnickeri ihop-
satt med skruvar och tappar
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Fördelar karosskonstruktion av yppersta 
klass:

•  Håller länge och behåller värdet

•  Komfort året runt tack vare perfekt  
isolering

•  Högsta körkomfort och -säkerhet tack 
vare mycket stabil kaross

•  Skydd mot hagel, stenskott och väta

•  Upp till 10 års täthetsgaranti

•  Reparationsvänlig vid skador
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 Fördelar Malibu uppvärmnings- och 
 klimatteknik:

•  Vinterbonad husbil med komfort hela året

•  Helisolerad dubbelgolvskällare, ger  
golvvärmeseffekt för varma fötter

•  Värmelagringseffekten gör att man  
slipper drag

•  Mycket effektiv isolering betyder längre 
gasolförbrukning

•  Riktad uppvärmning av teknikkomponen-
ter skyddar dem mot att frysa
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Fördelar dubbelgolvskällare:

•  Dubbelgolvskällare med 
enormt uppvärmd lastut- 
rymme, nyttjandehöjd upp  
till 48 cm

•  Åtkomst utifrån via flera  
stora luckor

•  Stort centralt genomgående 
lastutrymme (invändig höjd 
17 cm) med djup förvaring  
i dubbelgolvskällaren (nytt-
jandehöjd 39 cm), lastas  
bekvämt också genom 
entrédörren via stor upp- 
ställbar lucka i bodelsgolvet

•  Hela dubbelgolvskällaren 
uppvärmd med golvvärmes- 
effekt
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124 cm

124 cm

Tillval större invändig höjd  
elcykelgarage: 
Patenterat – försprång genom 
innovation!
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Fördelar robusta snickerier ihopsatta  
med skruvar och tappar:

1  Hopsättning med skruvar och tappar: 
Snickerierna sätts ihop med skruvar  
och tappar – för högsta stabilitet och 
hållbarhet 

2 Robusta metallgångjärn av hög kvalitet

3  Rullagrade lådor av hög kvalitet och 
automatisk softclose-stängning

4  Dörrvred och -beslag av hög kvalitet

5  Tydliga former på snickerierna och  
modern avantgardistisk design med 
bicolor-look

6  Elegant belysning underifrån för  
ombonad känsla
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2,77 m

30°
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Bäst i test för bästa sikt  
på vägbanan  
efter bara 2,77 m 
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MALIBU DESIGN

Delvis skinn Macchiato (tillval)

PVC-golv ”Fineline” med parkettlook

Textilläder/tygkombination Bordeaux (tillval) Textilläder/tygkombination Palermo (tillval)

Kontraster med ljusa pärlemorsvita partier

Skinn Macchiato (tillval) Skinn Sand (tillval)Skinn Bicolor Stone (tillval)

Antara-tygkombination Lyon (standard)

Möbeldekor ädelkörsbär

Antara-tygkombination Barcelona (standard) Antara-tygkombination Toulouse (standard)

Fördelar 
Malibu design: 

•  Effektivt fläckskydd: 
Vätskor tränger inte in  
i klädseln. Det går då att 
torka bort de flesta fläckar-
na utan problem med en 
fuktig trasa.

• Hög ljusbeständighet 

•  Tåligt och lättskött

•  Tvättbara draperier och 
prydnadskuddar

•  Antibakteriellt madrass- 
överdrag

Trä och golv 
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Av trycktekniska skäl kan färger avvika från originalet.  För att välja, fråga din återförsäljare om tygkollektionen.
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MALIBU UTHYRNING: NÖJE PÅ PROV
Hos Malibu säljutställning i Aulendorf och hos många av våra återförsäljare finns 

möjlighet att hyra fordon – för en alldeles unik semesterupplevelse eller för att  

testa. Den optimala lösningen för alla som funderar på att köpa en Malibu.  

Vi hjälper dig gärna och ser fram emot ditt besök!  

Mer information på www.malibu-motorhomes.com
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NYHET: Malibu bords- och stolsats 

bestående av två campingstolar 

med Malibu-logga inkl. praktiska 

väskor. 

 Det praktiska och bekväma Malibu bords- och stolsatsen är perfekt att använda också i andra situationer. 

http://www.malibu-motorhomes.com/


Om uppgifterna i katalogen: Alla data var aktuella vid denna katalogs tryckning i juli 2019. 
Vi förbehåller oss dock rätten till ändringar av produkten under modellårets gång. Med 
reservation för konstruktions- och formändringar, avvikelser i färgton samt ändringar av 
leveransinnehållet från tillverkaren under leveranstiden. Vissa material och färger kan ej 
återges med exakt noggrannhet. Vissa bilder kan visa fordon som är extrautrustade. Fler 
tekniska data framgår av prislistan.

Överlämnat av vår partner: Få reda på mer om våra Malibu husbilar och registrera dig för Malibu nyhetsbrev  
på vår webbsida www.malibu-motorhomes.com.

Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Tyskland |
Tel. +49 (0)7525 / 9200-0 

http://www.malibu-motorhomes.com/

