MALIBU VAN
BEST VAN IN CLASS!
EÉN VOOR ALLEN!
Welke Malibu Van
past bij u?

VAN MET BOVENVERDIEPING
De buscamper voor het hele gezin:
Malibu Van family-for-4

RUIMTEWONDER
OP WIELEN
Ontdek de Malibu Van
first class – two rooms

EEN VOOR ALLEN!
WAARDIG, INNOVATIEF EN VEELZIJDIG: DE MALIBU VAN IS DÉ
COMPACTE CAMPER ONDER DE CAMPERS. ER IS VOOR IEDER
WAT WILS. WELKE MALIBU VAN PAST BIJ U?
Camperbussen zijn er in alle soorten en maten, maar de Malibu Van is uniek. Hij
zit vol ingenieuze ideeën, biedt topkwaliteit en zijn veelzijdigheid is legendarisch.
Kies uw persoonlijke reispartner uit tal van modellen, verschillende meubel- en
interieurdesigns en een tiental kleuren voor het exterieur.

KARL-HEINZ SCHULER,
OPRICHTER EN EIGENAAR VAN DE CARTHAGO GROEP

COMPACT
COMFORT

De Malibu Van compact is ideaal voor dagelijks gebruik. Hij is korter dan
zes meter en past op elke parkeerplaats. Of u hem nu dagelijks gebruikt of
er mee op reis gaat. De Van compact is perfect als tweede auto en tegelijkertijd een volwaardige camper met zitgroep, keuken, badkamer en grote
bedden achterin voor een weekendje weg of een lange vakantie.

U WILT VRIJ EN ONAFHANKELIJK ZIJN?
Dan is de Malibu Van comfort iets voor u. Het idee: maximaal onafhankelijk zijn. De uitvoering: keuze uit twee lengtes, grote tanks, exclusieve
energiezuinige absorptiekoelkast, een ruim keukenblok, innovatieve 3-in-1
flexibele badkamers en keuze uit twee- of eenpersoonsbedden. Van Comfort is uw comfortabele allrounder.

PREFEREERT U VEEL RUIMTE EN COMFORT?
Malibu Van first class–two rooms: de naam zegt het al. De unieke indeling
creëert ruimte voor; het premium keukenblok, de ruime multifunctionele
hoge kast, de bijzondere flexibele badkamer 2.0, de handige kleedkamer
en voor extra lange tweepersoonsbedden. En de bergruimte is (bijna)
eindeloos.

U ZOEKT EEN EXCLUSIEVE CAMPERBUS?

CHARMING

hoogwaardige isolatie die garant staat voor vakantiecomfort
365 dagen per jaar. Een Malibu is een aankoop waar u lang
plezier van hebt en die zijn waarde behoudt. De hoge
kwaliteit van de hightech carrosserie en de hoogwaardige
meubels met dubbele verbindingstechniek staan hiervoor
garant. Het is dan ook geen toeval dat de Malibu Van onlangs twee keer na elkaar tot camper van het jaar in zijn
categorie werd verkozen. Ervaar Malibu! Ik nodig u uit om
langs te komen bij een van onze handels- en servicepartners
in Duitsland of in Nederland – ze zijn u graag van dienst!
Laat u inspireren en vertrouw op ons: van een Malibu zult
u veel en lang plezier hebben. Dat is waar ik voor sta.

FAMILY-FOR-4

Al meer dan vier decennia staat de naam Malibu voor uitzonderlijke (bus)campers die met veel passie en jarenlange
ervaring voor u ontwikkeld en zorgvuldig geproduceerd zijn.
Malibu is veelzijdiger dan ooit! Iedereen vindt bij ons zijn
eigen persoonlijke droomkampeerauto: van de compacte
Malibu Van tot de strakke halfintegraal- of fascinerende
integraalcampers. Achter dit alles zit een duidelijk doel:
meer comfort, meer functionaliteit, meer kwaliteit, meer
gevoel, gewoonweg meer vakantie.
Wat de meerwaarde van Malibu is, blijkt uit de constructie
van elk afzonderlijk model. Sommige dingen springen in
het oog, zoals het nieuwe meubeldesign in de campers en
het stijlvolle ontwerp van de nieuwe GENERATION M halfintegraal- en integraalcampers. Andere dingen voelt men
intuïtief aan, zoals het royale ruimtelijke gevoel in de Vans
door de innovatieve indelingen. Ontdek nu nog meer voordelen. Bijvoorbeeld de goed doordachte opbergruimtes, de
hoogwaardige techniek, het hang- en sluitwerk van hoge
kwaliteit, de vele innovatieve en handige details en de

WILT U OOK WEL EENS DE STAD IN?

MALIBU VAN
FIRST CLASS –
TWO ROOMS

BESTE MALIBU-VRIENDEN,

MALIBU VAN

VOEL EN ERVAAR
DE MEERWAARDE
VAN MALIBU BIJ ONZE
DEALERS!

MALIBU VAN

KARL-HEINZ SCHULER,
oprichter en eigenaar van de Carthago Groep

MALIBU VAN

MALIBU VAN

Mijn grote passie is ideeën omzetten
in een productierijp ontwerp.
Het belangrijkste daarbij is dat deze
ideeën steeds een echt voordeel voor
de klant opleveren. [...] Wat wij willen,
zijn tevreden klanten.

Het antwoord is de Malibu Van charming. Onze drie modellen combineren
de handigheid van een bus met de ruimte van een halfintegraal camper.
Optioneel leverbaar in coupé-uitvoering met hogere stahoogte in de cabine
of als GT skyview-uitvoering met dakkoepel. De kenmerken: een luxueuze
zitgroep en een exclusieve uitrusting. Dit zijn Vans voor veeleisende genieters – met alle praktische voordelen van een Malibu.

UW GEZIN GAAT MEE OP REIS?
Alstublieft: de Malibu Van family-for-4 voor gezinnen, voor vrienden of
kleinkinderen die blijven overnachten, of voor koppels die extra ruimte
willen. Voor iedereen gaat het hefdak van de Malibu Van family-for-4
omhoog. Dankzij de unieke hybride constructie van sandwichpanelen is
het hefdak sterk, licht en goed geïsoleerd. Daaronder vindt u een groot
tweepersoonsbed. De Malibu Van family-for-4 is verkrijgbaar in negen
uitvoeringen: van de Malibu Van Comfort tot de Charming GT Skyview.

MALIBU VAN FIRST CLASS – TWO ROOMS

RUIMTEWONDER OP WIELEN
EEN UNIEKE EN INNOVATIEVE INDELING MET MEERVOUDIG RUIMEGEBRUIK, EEN KLEEDKAMER,
EEN RUIMTELIJK GEVOEL, ENORME BEWEGINGSVRIJHEID, EEN NIEUWE BADKAMER, ZEER VEEL
EN GOED TOEGANKELIJKE BERGRUIMTES EN BEDDEN MET EEN LENGTE VAN MEER DAN 2 METER.

Opgelet: hier komt de Malibu Van first class – two rooms.
Een ruimtewonder onder de comfortcamperbussen met
badkamer. Deze zeer ruime en lichte kampeerbus lijkt van
binnen veel groter dan buiten. Malibu Van first class – two
rooms betekent: een unieke twee-kamers-oplossing met
gescheiden woon- en slaapkamer en een ruime kleedkamer.
De nieuwe vorm van de zitgroep maakt het woongedeelte
groter en de unieke combinatie van het ruime keukenblok
met daarachter de multifunctionele hoge kast creëert

EÉN MODEL – VELE VARIANTEN.
De Malibu Van first class – two rooms is een Van op
maat. U wilt een luxueuze zitgroep zoals in een
halfintegraalcamper? Kies dan voor de Charmingvariant in coupé-uitvoering zonder bovenkastjes
boven de voorstoelen of voor de lichtovergoten GT
skyview.
Uw gezin gaat mee op reis of u slaapt apart?
Het antwoord is family-for-4: het innovatieve, volledig
geïsoleerde en stijlvolle hybride hefdak biedt een extra
tweepersoonsbed bovenin.

ruimte. Door een onbelemmerde zichtlijn van voor naar
achter ontstaat er een uniek ruimtelijk gevoel.
Een ander pluspunt: met de open deur naar de badkamer en
een wegklapbaar element creëert u met slechts twee handelingen een volwaardige kleedkamer in het midden van de
bus. Deze extra ruimte maakt ‘s nachts ook de slaapkamer
achterin groter. Twee variabel verschuifbare lamellen in de
badkamer zorgen voor privacy bij gelijktijdig gebruik van de
badkamer. Met de nieuwe flexibele badkamer 2.0 is een zeer
grote was- en douche- ruimte ontstaan met veel bewegingsvrijheid tijdens het gebruik van de wastafel, het toilet en de
douche. Ook aan legplanken en een onderkast voor badkamerspullen is gedacht.
Groot zijn ook de eenpersoonsbedden achterin. Aan passagierszijde is het ligoppervlak 2,03 m lang. Met het optionele
inlegkussen kunnen de twee bedden in een handomdraai
worden samengevoegd tot een luxueus tweepersoonsbed.
Uiteraard met een over de gehele breedte van het voertuig
geventileerde lattenbodem en een koudschuimmatras met
7 zones voor een uitstekend ligcomfort.
Ruimte genoeg: dat geldt ook voor het keukenblok.

De krachtige compressorkoelkast van 84 liter bevindt zich in
het voorste gedeelte en is daardoor zowel van binnen als van
buiten toegankelijk. Diepe lades, een groot keukenblad, een
uittrekbare afvalemmer – de ontwikkelaars van de Malibukampeerauto’s hebben overal aan gedacht. Ook aan een
overvloed aan opbergruimte. De multifunctionele hoge kast
kan afhankelijk van de behoeften worden gebruikt: voor

HIGHLIGHTS
• Ruime keuze: drie cabine-/woonkamerindelingen standaard, coupé, GT skyview
• Een overvloed aan bergruimte: multifunctionele hoge kast,
twee kledingkasten, overige bergruimte super gemakkelijk
toegankelijk
• Meer comfort in de flexibele badkamer 2.0: grote was-en
doucheruimte dankzij draaibaar toilet en twee variabel
verschuifbare lamelgordijnen
• Unieke tweekameroplossing: gescheiden woon-/slaapkamer met ruime kleedkamer
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keukenspullen, als hoge kledingkast, voor reisbenodigdheden of een combinatie van al deze functies. Onder het
bed aan passagierszijde is plaats voor een extra grote
kledingkast. Ook de royale kast onder het bed aan bestuurderszijde is in een handomdraai super gemakkelijk bereikbaar. Typisch Malibu! Dan is er nog de opbergruimte in de
zitbank met voorraadlade, het grote opbergvak met toegangsluik in de dubbele vloer bij
de zitgroep, de bovenkastjes en tot slot de berging achterin.
Als er volumineuze bagage moet worden meegenomen,
kunnen de bodems van de twee bedden worden opgeklapt.
En last but not least: het ruimtewonder Malibu Van first
class – two rooms is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Dit geldt voor de woonkamerindelingen, de meubeldesigns Cherry Classic of Cherry Style met vriendelijk tweekleurig ontwerp, de interieurdesigns met talrijke meubelstoffen en het lakwerk van de buitenkant. Het resultaat
is een ruimtewonder dat volledig op uw wensen is afgestemd. Word ook de trotse eigenaar van een Malibu Van
first class – two rooms.

MALIBU VAN FAMILY-FOR-4

DE VAN MET BOVENVERDIEPING
VIER VOLWAARDIGE SLAAPPLAATSEN DOOR EEN HEFDAK MET UNIEKE HYBRIDE CONSTRUCTIE
BESTAANDE UIT ZEER STEVIGE SANDWICHPANELEN VAN GVK/RTM-HARDSCHUIM/ALUMINIUM
EN KUNSTSTOF VORMDELEN AAN DE ZIJKANT.

MALIBU VAN CHARMING

EXCLUSIEVE MODELLEN ALS
COUPÉ OF GT SKYVIEW
GROTERE STAHOOGTE IN DE BESTUURDERSCABINE EN EEN WOONGEDEELTE MET EEN EXTRAVAGANTE UITRUSTING.
De Malibu Van family-for-4: hierin kan iedereen mee op reis.
Het innovatieve hefdak met unieke hybride sandwichconstructie maakt een extra bovenverdieping. Ideaal voor gezinnen of wanneer kleinkinderen of vrienden met u meereizen, maar ook voor stellen die behoefte hebben aan veel
ruimte. Typisch Malibu: het hefdak is geen massaproduct,
maar is in eigen beheer ontwikkeld en vervaardigd.
Dit ziet men terug in het fraaie uiterlijk: het dak is perfect
geïntegreerd.

EÉN IDEE, NEGEN VARIANTEN
Alle negen: het unieke hybride hefdak is verkrijgbaar voor
diverse Vans. Malibu levert het voor de modellen Malibu Van
Comfort in beide lengtes, voor de uitzonderlijke first class –
two rooms en voor alle modellen van de
exclusieve Charming-serie, zowel voor de
coupé- als voor de GT skyview-uitvoering.
Alles bij elkaar dus negen Malibu-buscampers
met een bovenverdieping.

Dat de erkende en uitstekend bekendstaande daken van de
Malibu campers goed zijn, geldt ook voor de Malibu Van. De
geavanceerde hybride constructie bestaat aan de buitenkant
uit de robuuste glasvezelversterkte kunststof dakbedekking
‘Protect’, die de Van beschermt tegen hagel of takken. De
isolerende kern bestaat uit RTM- hardschuim en de binnenkant van het dak uit aluminium. Het geheel is stevig, licht
en voortreffelijk geïsoleerd.
Maak het uzelf comfortabel op de bovenverdieping! Dankzij
slimme kinematica met schaarscharnieren en gasdrukveren
is het dak kinderlijk eenvoudig te openen. De grote instelhoek zorgt voor veel hoofdruimte en zithoogte. Een ruimtebesparende vouwladder leidt u naar boven, waar een hoogwaardige koudschuimmatras met een ligoppervlak van
200 x 135 cm op u wacht. De hoogwaardige kunstleren
binnenbekleding van het dak zorgt voor een knus gevoel.
Geïntegreerd zijn twee apart van de woonkamer inschakelbare leeslampen. De Malibu Van family-for-4 is verkrijgbaar
met alle indelingen van de Comfort-, first class – two roomsen Charming-modellen.

De Malibu Van Charming-modellen onderscheiden
zich door het royaal ruimtelijke gevoel, zoals in
een halfintegraal. Ze zijn verkrijgbaar in twee
uitvoeringen. De Malibu Van charming coupé
heeft een grotere binnenhoogte in de cabine en
boven de zitgroep door het ontbreken van het

voorste bovenkastje. Hierdoor ontstaat een uniek ruimtelijk gevoel
en een enorme stahoogte. De Malibu Van charming GT skyview creëert
een compleet nieuw ruimte- en rijgevoel dankzij een panoramische
dakkoepel en een met leer beklede binnenhemel. In alle gevallen
beschikken de Charming-modellen standaard over een exclusieve
uitrusting.

EXCLUSIEVE OPTIONELE UITRUSTING CHARMING:
• Keuze uit twee modellen met een grotere stahoogte in de bestuurderscabine: coupé of GT skyview
• Keuze uit twee meubeldesigns: Cherry Classic of Cherry Style
• Uitgebreide striping met wereldbolteken en het ‘charming’-opschrift
• 16” lichtmetalen velgen Fiat Ducato
• Radiatorrooster en koplampframe in hoogglans zwart
• Bumper gelakt
• Stuur en pookknop in leer
• Indirecte accentverlichting met ledverlichtingsstrips aan bestuurdersen bijrijderszijde
• Extra legplank bij het bovenkastje in de entree
• Technisch paneel boven het bedieningspaneel
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BEZOEK ONZE DEALERS
EN OVERTUIG UZELF
VAN DE MEERWAARDE
VAN MALIBU.

MALIBU VAN COMFORT

AANGENAAM OP REIS
HOOGSTE NIVEAU VAN ZELFVOORZIENING DANKZIJ DE ABSORPTIEKOELKAST MET AUTOMATISCH GEKOZEN ENERGIEBRON GAS, 230 V, 12 V EN EEN AANZIENLIJK LAGER STROOMVERBRUIK.

MALIBU VAN COMPACT
U kunt de Malibu Van comfort op zijn woord geloven: comfort
en zelfvoorziening zijn inderdaad zijn grote krachten en dit
heeft vele facetten!
Een daarvan is maximale onafhankelijkheid. Dankzij de absorptiekoelkast met automatische energiebronselectie is de
Malibu Van comfort voor lange tijd zelfvoorzienend en heeft
hij zelden behoefte aan openbare infrastructuur, want de
absorptiekoelkast werkt zowel op 12 V, 230 V als op gas. Zo
kunt u op een ontspannen manier van uw vakantie genieten
en dit is precies waarvoor de ontwikkelaars de Malibu Van
hebben ontworpen. Een gezellige zitgroep met grote voorraadlade in de zitbank die in een handomdraai toegankelijk is
en een keukenblok vol verrassingen, zoals royale lades en een
ruime koelkast direct ernaast op handige grijphoogte.

COMFORT IN VERSCHILLENDE SOORTEN EN MATEN
Een voertuiglengte van 5,99 of 6,36 m, een tweepersoonsbed over dwars of eenpersoonsbedden in lengterichting.
Wie nog meer ruimte nodig heeft, kan gaan voor de
family-for-4 met een hybride hefdak.
U kunt kiezen uit drie smaakvol samengestelde meubeldesigns, meer dan tien interieurdesigns met stofcombinaties, textielleer, microleer, deels leer en leer en bijna tien
buitenkleuren. De indelingen van de Malibu Vans comfort
zijn ook verkrijgbaar als Charming-modellen in coupé- of
GT skyview-uitvoering met exclusieve uitrusting.

Een van de hoogtepunten aan boord is de onovertroffen
3-in-1 flexibele badkamer. Dat betekent: een grote wasruimte, een ruimtebesparend draaibaar toilet dat in de
wand verdwijnt en een verbazingwekkend ruime douche,
netjes afgescheiden met een schuifdeur.
Achterin wacht u een breed tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden die zich uitstrekken tot een respectabele
lengte. De vakantiebagage verdwijnt moeiteloos in de extra
hoge kledingkast, in de bovenkastjes rondom, in de multifunctionele berging achterin en in het handige opbergvak
in de dubbele vloer bij de zitgroep in het woongedeelte.
De afwerking van het interieur bepaalt uzelf. Wat mag het
zijn: het gezellige design Turijn, het klassiek-moderne design
Cherry Classic of het frisse design Cherry Style? Ook dat is
comfort in de Malibu Van comfort!

ZO GROOT KAN COMPACT ZIJN
FLEXIBELE ALLROUNDER, BIJZONDER GESCHIKT VOOR DE STAD EN IDEAAL
ALS TWEEDE AUTO.
Doordeweeks naar de supermarkt of kantoor en snel achterin
nog wat drankkratten inladen. In het weekend spontaan
zomaar ergens naartoe rijden en lekker vakantie vieren!
De Malibu Van compact is de ideale reispartner 365 dagen
per jaar. Hij is de doordeweekse-Van, weekend-Van en
reis-Van. Met een lengte van minder dan zes meter past hij
op elke parkeerplaats en oprit en daarmee ook zeer handig
als een personenauto. Maar hij heeft meer in zijn mars, want
de Malibu Van compact is ook het perfecte vakantiehuis op
wielen. Dankzij allerlei slimme trucjes in de constructie is
hij vanbuiten klein en vanbinnen verbluffend groot. Een
voorbeeld hiervan is de volledig gemeubileerde zitgroep
met vier zitplaatsen en een uitschuifbaar tafelblad. De ruime
compacte keuken heeft zowel een grote koelkast als royale
diepe lades. De compacte badkamer ertegenover is een
echt ruimtewonder. Het toilet is wegdraaibaar om plaats
te maken voor de wastafel en creëert daarnaast een enorme,
volledig afgesloten doucheruimte met een hoogwaardige
douche- schuifdeur. Achterin zijn, afhankelijk van het model,
een tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden te
vinden, telkens met een handige lage instap. De vakantiebagage kan direct daaronder worden opgeborgen, maar ook
in de bovenkastjes rondom, in de kledingkast, in de goed
MEER INFO VINDT U OP: www.malibu-vans.com

toegankelijke zitbank of in het grote opbergvak met toegangsluik in de dubbele vloer. Zo groot kan compact zijn –
althans met de Malibu Van compact!

TWEE VANS, VELE MOGELIJKHEDEN
De Malibu Van compact is verkrijgbaar de 5,40 m en 5,99 m
uitvoering, met een tweepersoonsbed overdwars en met
eenpersoonsbedden in lengterichting. Twee meubeldesigns
zorgen ervoor dat er voor ieder wat wils is, net als het grote
assortiment stofferingsmaterialen bij de interieurdesigns en
de vele buitenkleuren, waarvan er telkens een tiental zijn.

MALIBU
CAMPERS

GENERATION M!
MALIBU MEERWAARDE
Een Malibu is meer dan
alleen een camper

COMFORT PLUS-KLASSE
Nog meer plussen:
veel ruimte, uitrusting en
nog meer comfort

COMPACTKLASSE
Volledig reiscomfort in een
kleine ruimte met 3,5 ton

MALIBU CAMPERS

ONTDEK DE MALIBU
COMFORT PLUS-KLASSE
BIJ UW DEALER!

NOG MEER PLUSSEN
COMFORT PLUS-KLASSE, MAXIMAAL COMFORT BUITEN DE 3,5 T GEWICHTSKLASSE:
VEEL RUIMTE, VEEL UITRUSTING, VEEL COMFORT – ALLES IN ÉÉN AANTREKKELIJKE
CARROSSERIE MET LANGDURIGE KWALITEIT

Wilt u meer ruimte, meer comfort, meer vakantie, nog meer
Malibu? Dan is het antwoord Malibu Comfort-Plus klasse.
De drie halfintegraal campers en de drie integraalcampers
laten niets te wensen over. Ze zijn tot een halve meter langer
dan de grootste modellen van de Malibu compactklasse.
Centimeters die veel opleveren. Achter de grote L-zitgroep
met zijbank is ruimte voor een hoekkeuken of een nog
grotere comfort-hoekkeuken. Dat betekent: veel opbergruimte in royale lades en een sierlijk gebogen keukenbar
als afscheiding naar de zitgroep in het woongedeelte. De
koelkast met enorme inhoud en links- of rechtsdraaiende
deur bevindt zich op handige grijphoogte. In de relatief
compacte I/T 460 LE volgt een veelzijdige combi-badkamer
met afscheidbare douche. Ertegenover is een kamerhoge
kledingkast ingebouwd. Nog ruimer zijn de comfort-badkamers in de grotere modellen I/T 490 LE en I/T 500 QB.
Ze strekken zich uit over de volledige breedte van de campers. Een voordeel bij alle badkamers is de aan het zicht

onttrokken kleedkamer: wasruimtedeur openslaan, schuifdeur naar de slaapkamer sluiten – klaar is kees. Achterin de
slaapkamer zijn bij de campers van de Comfort-Plus klasse
eenpersoonsbedden of een queensbed te vinden.
De bed afmetingen zijn royaal, net als de kledingkasten. Ze
staan naast het queensbed links en rechts of zijn verborgen
onder het uit twee delen bestaande voeteneind van de eenpersoonsbedden. Omdat de kasten doorlopen in de dubbelevloer is er ook ruimte voor een lange jas. Voordelen van een
volwaardige dubbele vloer: de vloer is gelijkvloers, verwarmd
en biedt naast de tanks voor vers en afvalwater ook plek voor
allerlei bagage en voorraden. In de garage achterin vinden
fietsen, e-bikes of scooters onderdak.
De Malibu Touring-modellen blinken uit met een zeer complete uitrusting van airconditioning in de bestuurderscabine
tot achteruitrijcamera – in totaal zijn dit 30 luxe-opties
tegen een zeer aantrekkelijke totaalprijs.

Uiteraard is elk model uit de Comfort-Plus klasse een echte
Malibu. De nieuwe GENERATION M is meer dan ooit het
rolmodel in zijn klasse: zeer solide constructie met draagbalken als wandverbinding en dubbele vloer, aantrekkelijk
design met stijlvol afgeronde hoeken, het volledig nieuwe
‘modernline’ meubeldesign in bicolorafwerking met naar
binnen gebogen bovenkastkleppen en het unieke, royale
ruimtelijke gevoel. Daarbij komen nog de vele ingenieuze
details die direct uit de praktijk komen.
Kortom: Malibu Comfort-Plus klasse – als het iets meer
mag zijn.
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COMFORT PLUS KLASSE
• Drie halfintegraal- en drie integraalcampers met een lengte
van 7,20 tot 7,50 m
• Basis Fiat Ducato
• Indelingen met eenpersoonsbedden in de lengte of queensbed achterin
• Combi-badkamer of comfort-badkamer
• Hefbed standaard voor Malibu I, optioneel voor de T-modellen
• Alle technische en comfortkenmerken van de nieuwe Malibu
GENERATION M

ONTDEK DE MALIBU
COMPACTKLASSE BIJ
UW DEALER!

MALIBU CAMPERS

COMPACT? MAAR O ZO RUIM!
COMPACTKLASSE MET KORTE VOERTUIGLENGTES, PRAKTISCH IN GEBRUIK OOK IN DE
GEWICHTSKLASSE TOT 3,5 TON. EEN SERIE DIE BESTAAT UIT IN TOTAAL NEGEN HALFINTEGRALEN EN INTEGRALEN.

Een ander handigheidje: bij alle modellen met eenpersoonsbedden is de kledingkast slim verborgen in het voeteneind
van de bedden. Simpelweg het uit twee delen bestaande
voeteneind omhoog klappen en het keurig opgehangen jasje
eruit nemen, want de kledingkast reikt tot diep in de
dubbele vloer.
Alle modellen van de compactklasse profiteren van de voordelen van de nieuwe GENERATION M. Dat gaat van een
elegant buitendesign met afgeronde hoeken en de uiterst
stevige carrosserie van topkwaliteit met draagbalken als
wandverbindingen tot aan het volledig nieuwe ‘modernline’
meubeldesign in een vriendelijke, lichte bicolorafwerking.
De naar binnen gebogen kleppen van de bovenkasten vallen
meteen op en dragen bij aan een ongekend ruimtelijk gevoel.
De compactklasse bij de Malibu campers bestaat uit vier
halfintegraal- en vijf integraalcampers. Wat ze allemaal
gemeen hebben is een lengte van minder dan zeven meter
en een rijbewijsvriendelijk totaalgewicht van 3,5 ton. Dat
betekent dat ze handzaam zijn bij het manoeuvreren en dat
ze verkeerstechnisch gelijkgesteld zijn aan personenauto’s.
Maar het belangrijkste is dat rijbewijs B voldoende is. Toch
beschikt de compactklasse over alle kenmerken van de
nieuwe Malibu GENERATION M en biedt dus alle comfort
van een camper. De grote L-zitgroepen met extra stoel aan
de zijkant bieden ruimte voor bezoek of om onderweg even
te ontspannen met de voeten omhoog. De praktische inrichting van de keuken met koelkast op greephoogte en zes
diepe lades bewijst dat de beschikbare ruimte maximaal
benut is. De verschillende badkamerindelingen, van de
vario-badkamer tot de compacte badkamer, verbazen allemaal door het comfort van het sanitair, met o.a. een afgescheiden douchecabine.
De handige kleedkamer beschermt tegen nieuwsgierige

blikken. Tot slot kan er worden gekozen uit alle gebruikelijke
bedmodellen. Men kan lekker languit liggen, want minimaal
één bed is twee meter lang of langer. Dit alles is verkrijgbaar
als strakke halfintegraal camper met slanke originele bestuurderscabine of als fascinerende integraal met een kenmerkend design, panoramische voorruit en standaard een
groot hef- bed.
Om maximaal comfort te creëren in een niet al te grote
ruimte hebben de ontwikkelaars zich tot het uiterste ingespannen. Uitstekende voorbeelden hiervan zijn de I/T 440 LE
modellen met een royale indeling, met eenpersoonsbedden
en een luxe badkamer met aparte douchecabine. De truc: het
eenpersoons lengtebed links in de rijrichting is in woonstand
ingeschoven. In slaapstand kan de douchecabine met behulp
van een ingenieuze verschuifbare bedconstructie worden
verkleind en kan het eenpersoonsbed worden uitgetrokken
tot de volledige lengte van twee meter. Hierdoor zijn de twee
modellen ongeveer een halve meter korter dan campers met
een vergelijkbaar comfort.

Dan zijn er nog de vele ingenieuze details, zoals de sfeeren onderbouwverlichting, de handige uitklapbare schoenenkast, de grote optionele tv-schermen, in model I/T 430 LE
met een mooi geïntegreerde tv-kast en nog veel meer.
Onveranderd zijn de typische voordelen van ons merk.
Bijvoorbeeld de volledig verwarmde dubbele vloer met
vloer- verwarmingseffect en veel ruimte voor bagage, de
grote fiets- of e-bikegarage achterin en de hoogwaardige
meubels met dubbele verbindingstechniek.
Een tip die we u niet willen onthouden zijn de Malibu Touring
modellen met een complete uitrusting tegen een voordelige
prijs. Instappen en rijden maar is ons motto.
Eén ding spreek voor zich: Malibu compact is geweldig!

COMPACTKLASSE IN HET KORT
• Vier halfintegraal- en vijf integraalcampers met een lengte van 6,66
tot 6,99 m
• Basis Fiat Ducato
• Indelingen met dwarsbed,
eenpersoonsbedden of queensbed
achterin
• Vario-badkamer, combi-badkamer
of compacte badkamer
• Hefbed standaard voor Malibu I,
optioneel voor drie T-modellen
• Alle technische en comfortkenmerken van de nieuwe Malibu
GENERATION M

MEER INFO VINDT U OP: www.malibu-reisemobile.com

200/
195 x 85 cm

I/T 440 LE

+/- 30 cm

MEERWAARDE MALIBU CAMPERS

MEER CAMPER. MEER WAARDE. MEER VAKANTIE.
EEN MALIBU IS MEER DAN EEN CAMPER, HET IS EEN CAMPER MET MEERWAARDE. ACHTER HET STIJLVOLLE UITERLIJK
GAAN LANGDURIGE KWALITEIT EN VEEL IDEEËN UIT DE PRAKTIJK VOORAF.

Carrosserie van topklasse met elegante
dak- en zijwandrondingen

MEER INFORMATIE OVER DE MEERWAARDE
U wilt meer weten over de meerwaardestrategie
van Malibu? Kijk dan eens op onze website
www.malibu-reisemobile.com . Hier vindt u
alle informatie in woord, beeld en film.

Beste zichtconcept in
bestuurderscabine (I)

Grootste bergruimte in zijn klasse
Hoogwaardige meubelconstructie
met dubbele verbindingstechniek

GENERATIE M – dat betekent nog meer meerwaarde, nog
meer Malibu. M van Malibu staat ook voor M van maatstaf
– want Malibu legt de lat nogmaals hoger voor campers in
het hogere segment. Met een carrosserie van topklasse, met
het excellente zichtconcept in de bestuurderscabine, met
de grootste opbergruimte in deze klasse en met een uitzonderlijk hoogwaardige meubelconstructie met dubbele
verbindingstechniek. Een kijkje nemen is de moeite waard!
Het voordeel van carrosserie van topklasse: de bovenkant is
beschermd met een GVK-dak tegen hagel en de onderkant
is beschermd met GVK-onderzijde tegen beschadiging door
steenslag en vocht. Daartussenin bevindt zich een uiterst
solide carrosserie met een dubbele vloer en een hightechverbinding met volledig verlijmde draagbalken. Dat zit
muurvast – beloofd! Daarom geeft Malibu standaard tien

jaar garantie op lekkage. In de praktijk betekent dit: langdurige kwaliteit met behoud van waarde. Dankzij de hoogwaardige isolatie en wandverbindingen zonder koudebruggen is elke Malibu een camper voor 365 dagen per jaar.
Met zijn ronde afwerking ziet een Malibu er ook nog eens
elegant uit. Dit blijft ook zo, ook al wordt er iets geraakt,
dankzij het reparatievriendelijke meerdelige achterframe en
de eenvoudig te vervangen carrosserieafschermingen aan de
zijkant van stevige aluminium profielen. Goed zicht betekent
veiligheid – in een Malibu integraalcamper reizen vakantiegangers daarom bijzonder ontspannen. Het extra diep verlaagde dashboard van de integraal zorgt voor optimaal zicht
op de weg en de panoramische voorruit voor een perfect
zicht op de omgeving. De slank toelopende dashboardconsole maakt het manoeuvreren merkbaar eenvoudiger en de

grote busbuitenspiegels met aparte groothoek bieden een
optimaal zicht naar achteren.
Onze filosofie: aan reizigers in een Malibu ontgaat niets.
Alles kan gemakkelijk mee, want een Malibu heeft de
meeste opbergruimte in zijn klasse. De verwarmde volwaardige dubbele vloer heeft buiten een netto hoogte van bijna
een halve meter. Het doorlaadgedeelte is 17 cm hoog. De
opbergruimte is buiten toegankelijk via grote kleppen en
binnen via handige vloerluiken. De led-sfeerverlichting en
de talrijke extra led-spots zorgen ervoor dat vakantiegangers
altijd het overzicht houden. De verwarmde dubbele vloer
heeft nog een ander voordeel: het vloerverwarmingseffect.
Koude voeten zijn onmogelijk in een Malibu. Wie op een
fiets, e-bike of scooter rijdt, zal blij zijn met de ruime garage
achterin – zwaar belastbaar, vorstbestendig geïsoleerd, verlicht en voorzien van bevestigingsrails en bevestigingsogen.

Typisch Malibu: ontwikkeld vanuit de praktijk voor de praktijk – een echte meerwaarde. Dat geldt ook voor de woonkamer met zijn hoogwaardige meubelconstructie met
dubbele verbindingstechniek. De meubels van elke Malibu
zijn geschroefd en tevens met pennen vastgezet. Tijdens het
rijden is het dus rustig aan boord – weer een argument voor
langdurige kwaliteit. Het interieur van een Malibu camper is
immers niet voor één vakantie gemaakt, de gebruikers zullen
er jarenlang plezier van hebben. Dit is ook te danken aan het
fraaie ontwerp van het nieuwe ‘modernline’-meubeldesign.
De naar binnen gebogen kleppen maakt de ruimte breder.
De vriendelijke, lichte bicolor afwerking is uitnodigend. Door
de stijlvolle verlichting onder het keukenwerkblad en de vloerverlichting in de zitgroep en het keukengedeelte lijken de
meubels te zweven. Een echt wow-effect en dus nog meer
meerwaarde.

