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DE MALIBU PREMIUM VAN: ALS HET IETS MEER MOET ZIJN

Achter Malibu gaat een uniek succesverhaal van meer dan vier decennia schuil.  

Al in 1979 ontwikkelde Karl-Heinz Schuler, de oprichter van de Carthago Groep, 

de eerste Malibu Vans – innovatief en van de hoogste kwaliteit. Als onderdeel 

van de door de eigenaar geleide Carthago Groep profiteert elke Malibu Van van- 

daag de dag van het innovatievermogen, de toptechnologie en de kwaliteits- 

normen van de premium camperklasse. Overtuig uzelf in onze Malibu Van 

showroom in Aulendorf of bij een van onze dealers van de unieke vakantie- 

kwaliteit van de Malibu Van. Of nog beter: probeer de Van van uw dromen uit 

met behulp van ons Test & Rent-programma. Wilt u meer? Meer reiscomfort, 

meer kwaliteit, meer finesse? Dan is de Malibu Van uw perfecte partner voor  

de vakantie. Want hij combineert de handige afmetingen van een camperbus 

met het comfort van een grote camper. 

Er zijn veel bussen, maar er is maar één Malibu Van. En dat is een ‘ideeënbus’. 

Zowel qua concept als slimme details: in elke Malibu Van is onze 40 jaar ervaring 

met het bouwen van campers en de vindingrijkheid van onze ontwikkelaars terug 

te zien. Geboren uit jarenlange praktijkervaring. Dat merkt u iedere vakantiedag 

weer. Bijvoorbeeld aan het unieke woon- en slaapcomfort, de ongelooflijk grote 

en tot in detail doordachte bergruimte met maximale functionaliteit en de dege- 

lijke en uitgebreide carrosserie-isolatie, zodat u 365 dagen per jaar kunt reizen. 

En dan hebben we het nog niet gehad over de uitzonderlijk stevige meubelcon-

structie van duurzame kwaliteit. Hierbij vormen de zorgvuldig geselecteerde 

materialen en het hoogwaardige vakmanschap waarmee ze verwerkt zijn, de 

basis voor een uitzonderlijk exclusief design. Dit alles resulteert in een duidelijk 

geformuleerde premiumbelofte: Malibu Van betekent ‘best Van in class’.
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comfort 640 LE | Buitenkleur witHet hoofdkantoor van de Carthago Groep in het Zuid-Duitse Aulendorf
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“Dat kan beter” dacht Karl-Heinz Schuler, toen 
hij een campingbus zag. Zo gezegd, zo gedaan:  
op 1 juli 1979 richtte hij zijn eigen campermerk 
Carthago op.

Met als specialisatie het verbouwen van 
VW-bussen begint de extreem snelle 
groei. Een solide constructie, een prak-
tisch en inventief interieur, bijzondere 
details – dat was toen al de sleutel tot 
succes.

Wanneer wordt overgeschakeld 
op de VW T4 komen er verschil-
lende wielbases en indelingen 
bij, waarbij één model zelfs een 
badkamer heeft.

Malibu Van wordt winnaar in de 
categorie ‘Camperbussen met bad- 
kamer’ van de promobil lezersenquête. 
De Malibu Van Charming GT skyview  
is de absolute favoriet, omdat hij staat 
voor een volledig nieuw ruimte- en 
rijgevoel. 

De Malibu Van is terug! De moderne 
interpretatie van de feel-good camping-
bus wordt al snel de favoriet van campe-
raars. Ook vindt de opening van Carthago 
City met grote showroom in het 
Zuid-Duitse Aulendorf plaats.

De Malibu Van-familie blijft groeien. De nieuwe Malibu Van diversity is veelzijdiger 
dan ooit en vult het productprogramma perfect aan. De Malibu Van charming wint 
de promobil lezersverkiezing in de categorie camperbussen met badkamer van 
meer dan € 50.000.

Er worden twee nieuwe modellen gepresenteerd. De innovatieve Malibu Van first 
class – two rooms met tweekamerconcept en een royaal gevoel van ruimte, én 
het unieke hefdak family-for-4 model met speciale hybride constructie voor vier 
volwaardige slaapplaatsen. De Malibu Van family-for-4 is de winnaar van de 
European Innovation Awards in de categorie ‘Totaalconcept camperbus‘.

EEN UNIEK SUCCESVERHAAL
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2019
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

1. PLATZ
Malibu Van 
Campingbusse mit Bad

2020
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

1. PLATZ
Malibu Van 
Campingbusse mit Bad

1. PLATZ
Kastenwagen/Campingbusse

MALIBU CHARMING GT 
SKYVIEW 640 LE RB   

Ausgabe 18 / 2021

Reisemobil-Wahl
2021

INNOVATION
AWARD

EUROPEAN

KATEGORIE

2021

GESAMTKONZEPT VAN

GEWINNER

AUSGEZEICHNET DURCH DIE 
FÜHRENDEN EUROPÄISCHEN 

CARAVANING-EXPERTEN

BEST VAN IN CLASS – MALIBU MAAKT INDRUK
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Reisemobil International, 12/2021 |  
Test: Malibu Van diversity GT skyview 640 LE K

“Licht, ruim en elegant – de 
Malibu Van met de nieuwe  

diversity-indeling heeft in de 
praktijk bewezen een zeer  

prettige reisgenoot te zijn.” 

“De Malibu Van charming coupé 640 LE RB ademt 
kwaliteit en beschikt over uitgekiende details. 

Het interieur heeft een behaaglijke en tegelijker-
tijd ruimtelijke uitstraling die – afhankelijk van 

de behoefte – een bijzonder luchtig of knus  
tintje krijgt.”

Camping Life, 18/2021 | Test: Malibu Van first class – two rooms coupé 640 LE RB

“De ronde klapramen  
(patrijspoorten) geven de  

nieuwkomer voor de duurtest 
van promobil een bijzonder  

nonchalante uitstraling.” 

Promobil, 01/2022 | Duurtest: Malibu Van comfort 640 LE 

“De Malibu heeft ons een heerlijk ont-
spannen vakantie bezorgd. De indeling 
met de comfortabele eenpersoonsbed-
den en de grote badkamer is bij uitstek 

geschikt voor twee personen.” 

Promobil, 11/2021 |  
Duurtest: Malibu Van first class – two rooms 640 LE RB

AWARDS

Camper Vans, 05/2021 | Presentatie: Malibu Van diversity

“Drie voertuiglengtes, drie interieurdesigns,  
met of zonder bovenkast, hefdak: er is haast  
geen enkele combinatie die Malibu niet vanaf  

dit modeljaar aanbiedt.”

Reisemobil International, 09/2021 |  
Première: Malibu Van diversity

“Voor het nieuwe modeljaar heeft  
de fabrikant uit Oberschwaben zijn 

vizier gericht op maximale ver- 
scheidenheid. Vrijwel alle combi- 

naties zijn mogelijk.” 

“Malibu weet gewoon waar je fans van 
buscampers gelukkig mee maakt: 

topkwaliteit, ingenieuze oplossingen, 
een sfeervol interieur en veel leef-  

en bergruimte.”

AutoBild Reisemobil, 11/2021 |  
Test: Malibu Van diversity GT skyview 640 LE K
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VERGELIJKING MALIBU VAN-KLASSEN
Voor elke enthousiaste camper-fan de juiste oplossing – laat u inspireren door de diversiteit van de Malibu Vans. Ontdek de highlights in één oogopslag.

 MODELLEN Innovatieve vloerindeling met uniek tweekamerconcept, kleedkamer en royaal 
ruimtelijk gevoel Allrounder met XL-keukencomfort en royaal gevoel van ruimte

 VARIANTEN
•  Exlusieve charming-modellen in coupé- of GT skyview-uitvoering 

•  Hefdak family-for-4 met unieke hybride constructie

•  Exlusieve charming-modellen in coupé- of GT skyview-uitvoering

•  Hefdak afamily-for-4 met unieke hybride constructie

 WONEN

•  Extra royaal gevoel van ruimte met veel bewegingsruimte en vrij gezichtsveld  
tot achterin

•  XL-zitgroep ‘Maxi 4’ met brede doorgang en extra grote woonkamertafel

•  Tweekamerconcept met scheidingsdeur voor het afscheiden van het woongedeelte 
en de kleedkamer

•  Extra royaal gevoel van ruimte met veel bewegingsruimte en vrij gezichtsveld 
tot de achterzijde en ruimtebesparende schuifdeur naar de wasruimte

•  XL-zitgroep ‘Maxi 4’ met brede doorgang en extra grote woonkamertafel

 KEUKEN
•  Premium keuken met groot keukenblad en spoelbakafdekking 
•  Compressorkoelkast van 84 liter aan de kopse kant van de keuken bij de entree, 

daardoor toegankelijk langs buiten en binnen

•  XL-comfortkeuken met extra groot keukenblad, werkbladverlenging, spoelbak- 
afdekking en extra werk- en opbergruimte boven de koelkast

•  Compressorkoelkast van 84 liter onderin de aparte universele combikast

•  Extra brede en diepe keukenlades met dubbele vergrendeling

 BADKAMER •  XL-flexi-badkamer ‘1000+ met functie als kleedkamer’ met scheidingsdeur incl. 
draaibaar element voor het afscheiden van het woongedeelte en de kleedkamer

•  XL-flexi-badkamer ‘1000’ met ruimtebesparende, tweedelige schuifdeur voor  
onbeperkte bewegingsvrijheid in het woongedeelte en een extra brede toegang  
tot de wasruimte

 SLAPEN •  Eenpersoonsbedden in lengterichting ‘200+’
•  Eenpersoonsbedden in lengterichting ‘200+’ (640 LE K)

•  Achterbed overdwars ‘B160+’ (600 DB K)

 OPBERG-
RUIMTE

•  Universele hoge kast, kan naar believen worden gebruikt als keuken-, kleding- of 
linnenkast

•  Grote kledingkast toegankelijk vanaf de voor- en de bovenkant dankzij liftfunctie 
en grote linnenkast met gemakkelijke toegang vanaf de bovenkant via ‘ééngreeps- 
toegang’

•  Universele combi-kast boven koelkast, kan worden gebruikt als keuken- of 
linnenkast

•   Grote kledingkast toegankelijk vanaf de voor- en bovenkant dankzij liftfunctie en 
grote linnenkast met gemakkelijke toegang vanaf de bovenkant via ‘ééngreeps- 
toegang’ (640 LE K)

•  Twee aparte kledingkasten, gemakkelijk toegankelijk van bovenaf (600 DB K)

DIVERSITYFIRST CLASS – TWO ROOMS
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Meesterlijk op het gebied van comfort met koelkast op comfortabele grijphoogte en extra veel 
opbergmogelijkheden 

Partner voor elke dag met korte voertuiglengtes tot 6 meter, bijzonder geschikt voor gebruik  
in de stad en ideaal als tweede auto

•  Exlusieve charming-modellen in coupé- of GT skyview-uitvoering •  Hefdak family-for-4 met unieke hybride constructie

•  Brede doorgang tussen zitgroep en keuken, ruimtebesparende schuifdeur naar de wasruimte

•  XL-zitgroep ‘Maxi 4’ met brede doorgang en extra grote woonkamertafel

•  Maximale bewegingsruimte en tegelijkertijd korte voertuiglengtes dankzij een slimme,  
compacte ruimtelijke indeling en vrij gezichtsveld tot achterin

•  Compacte zitgroep, afgestemd op de korte voertuiglengte en woonkamertafel met  
uitdraaibare tafelbladverlenging

•  Comfortkeuken met groot keukenblad, werkbladverlenging en multifunctionele spoelbak- 
afdekking incl. wandhouder

•  Op comfortabele grijphoogte geplaatste koelkast

•  Extra brede en diepe keukenlades met dubbele vergrendeling

•  Compacte zijkeuken met groot keukenblad, werkbladverlenging en spoelbakafdekking

•  Compressorkoelkast van 84 liter geïntegreerd in de zijkeuken

•  Comfortabele toegang tot de koelkast door grote bewegingsruimte, dankzij de open  
toegang tot de wasruimte en een drempelloze, gelijkvloerse vloer tot in de wasruimte

•  XL-flexi-badkamer ‘1000’ met ruimtebesparende, tweedelige schuifdeur voor onbeperkte  
bewegingsvrijheid in het woongedeelte en een extra brede toegang tot de wasruimte

•  Compacte badkamer met ruimtebesparende inklapbare wastafel, draaibaar toilet en een  
volledig afscheidbare douche met stevige vouwdeur

•  Eenpersoonsbedden in lengterichting ‘200+’ (640 LE)

•  Achterbed overdwars ‘B160+’ (600 DB)

•  Eenpersoonsbedden in lengterichting ‘200+’ (600 LE)

•  Achterbed overdwars (540 DB)

•  Kamerhoge combi-kast met grote universele kledingkast onder de koelkast, binnenhoogte 
100 cm

•  Nog een grote kledingkast met toegang vanaf de voor- en de bovenkant dankzij liftfunctie  
en grote linnenkast met gemakkelijke toegang vanaf de bovenkant via ‘ééngreepstoegang’ 
(640 LE)

•  Twee aparte kledingkasten, gemakkelijk toegankelijk van bovenaf (600 DB)

•  Grote kledingkast met toegang vanaf de voor- en de bovenkant dankzij liftfunctie en grote 
linnenkast met gemakkelijke toegang vanaf de bovenkant via ‘ééngreepstoegang’ (600 LE)

•  Grote kleding- en linnenkast boven het achterbed overdwars (540 DB)

COMFORT COMPACT
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99 cm

202 x 90 cm 
189 x 102 cm

636 cm
599 cm

636 cm

191 x 164 / 
150 cm

202 x 90 cm 
189 x 102 cm

205 cm 205 cm 205 cm

90 cm 99 cm

640 LE RB

Gas  
2 x 11 kg

Malibu Van  
first class – two rooms

UNIEK

INNOVATIEF

vanaf pag. 22
Malibu Van diversity –  
de allrounder met XL-keukencomfort

600 DB K 640 LE K

Gas  
2 x 11 kg

Gas  
2 x 11 kg

Optioneel 
verkrijgbaar 
met hefdak 
family-for-4

Optioneel ver-
krijgbaar met 
de exclusieve 
lijn charming

Optioneel 
verkrijgbaar 
met hefdak 
family-for-4

Optioneel ver-
krijgbaar met 
de exclusieve 
lijn charming

Optioneel 
verkrijgbaar 
met hefdak 
family-for-4

Optioneel ver-
krijgbaar met 
de exclusieve 
lijn charming

vanaf 
pag. 14



599 cm

191 x 164 /
 150 cm

636 cm

202 x 90 cm 
189 x 102 cm

541 cm 599 cm

191 x 141 / 
126 cm

202 x 90 cm 
187 x 102 cm

205 cm 205 cm 205 cm 205 cm

90 cm 64 cm

9

99 cm 99 cm

600 DB

Malibu Van comfort –  
meesterlijk op het gebied van comfort

540 DB 600 LE

Malibu Van compact – de partner voor elke 
dag met korte voertuiglengtes tot 6 meter

vanaf 
pag. 40

Gas  
2 x 11 kg

640 LE

Gas  
2 x 11 kg

Gas  
2 x 5 kg

Gas  
2 x 11 kg

Optioneel ver-
krijgbaar met 
de exclusieve 
lijn charming

Optioneel ver-
krijgbaar met 
de exclusieve 
lijn charming

Optioneel 
verkrijgbaar 
met hefdak 
family-for-4

Optioneel 
verkrijgbaar 
met hefdak 
family-for-4

vanaf 
pag. 26
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Exlusieve charming-modellen in coupé- of GT skyview-uitvoering

De grotere binnenhoogte in de bestuurderscabine en het woongedeelte  
creëert een volledig nieuw ruimte- en rijgevoel

•  Voor modellen: first class – two rooms, diversity, comfort
•  Ook verkrijgbaar in combinatie met hefdak family-for-4* 

GT skyview:
geen bovenkast in de bestuurderscabine, in plaats daarvan panoramisch 
dakraam met lederen hemelbekleding van de bestuurderscabine tot boven  
de zitgroep 

coupé:
geen bovenkast in de bestuurderscabine, in plaats daarvan een doorlopend 
woonkamerplafond en verlaagd plafond met indirecte sfeerverlichting 

Inclusief exclusieve uitrusting:

•  Uitgebreide striping met wereldbol en ‘charming’ belettering
•  Stuur en versnellingspook in leer
•  16" lichtmetalen wielen Fiat Ducato
•  Radiatorgrille in hoogglans zwart
•  Koplampranden in zwart
•  Bumper in carrosseriekleur gelakt
•  Extra opbergvak tegen het bovenkastje bij de toegangsdeur boven de keuken
•  Upgrade led-sfeerverlichting: indirecte achtergrondverlichting aan bestuur-

ders- en bijrijderszijde, led-sfeerverlichting in de dubbele vloer onder de 
zitgroep

•  Technisch paneel boven het bedieningspaneel bij de toegangsdeur

Malibu Van met vier volwaardige slaapplaatsen met hefdak  
in een unieke hybride constructie

•  Voor modellen: first class – two rooms, diversity, compact
•  Ook verkrijgbaar in combinatie met exclusieve charming-lijn in  

coupé- of GT skyview-uitvoering* 

Highlights van het hefdak:

•  Vier volwaardige slaapplaatsen met een ligoppervlak in het hefdak van  
203 x 135 cm

•  GVK-dakbedekking ‘Protect’ om het hefdak te beschermen tegen hagel en 
externe schade

•  Laag eigengewicht van slechts 105 kg
•  Met zeer stevige sandwichpanelen en designelementen van kunststof aan de 

zijkanten
•  Premium raam in de wand van de wasruimte voor voldoende ventilatie en 

ontluchting (niet bij compact-modellen)
•  Dakspoiler voor minimaliseren windgeruis (niet bij GT skyview-uitvoering)

HEFDAK

EXCLUSIVE LIJN

*afhankelijk van het model



comfort 600 DB | Buitenkleur wit



comfort 640 LE | Buitenkleur wit



diversity GT skyview 640 LE K | Buitenkleur expeditiegrijs
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INNOVATIEVE VLOERINDELING 
MET UNIEK TWEEKAMERCON-
CEPT EN ROYAAL RUIMTELIJKE 
GEVOEL

Ongelofelijk open ruimtelijk gevoel 
met veel bewegingsvrijheid. Multi- 
functionele wasruimte met schei- 
dingsdeur naar het woongedeelte 
en functionerend als kleedkamer. 
Uitbreiding van de kleedkamer, 
dankzij de naar binnen draaibare 
wand van de wasruimte.

Model 640 LE RB

STANDAARDUITRUSTING:

Grote 
zitgroep

Tweekamer-
concept met 

scheidingsdeur

Compressorkoelkast 
van 84 liter in de voor-

zijde van de keuken

Universele 
hoge kast

XL-flexi-badkamer 
‘1000+ functie 
kleedkamer’ 

Grote kleding-/
linnenkast onder 

het achterbed

Twee interi-
eurdesigns

charming
GT skyview / 

coupé

Hybride 
hefdak 

family-for-4

OPTIES:

first class – two rooms 640 LE RB | Interieurdesign Cherry Style | Design ParisMALIBU VAN
FIRST CLASS – 
TWO ROOMS
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first class – two rooms 640 LE RB | Interieurdesign Cherry Style

Badkamer, uitvergroot in de afbeelding
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PREMIUM-KEUKEN
first class – two rooms 640 LE RB | Premium-keuken met groot keukenblad
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3 4

Voordelen van de premium-keuken:

1  Groot keukenwerkblad en drie diepe lades 
met rollagers en zelfsluitende softclose 
geleiders, incl. geïntegreerde houten  
bestekbak

2  Krachtige compressorkoelkast met 84 l 
inhoud geïntegreerd bij de toegangsdeur aan 
de voorzijde van de keuken, dus gemakkelijk 
toegankelijk van binnen en buiten

3  Grote voorraadlade voor keukenbenodigd- 
heden met uitschuifbare, geïntegreerde 
afvalbak (met aparte hygiëneruimte ) aan  
de voorzijde van de zitbank

4  Handige toegang tot de opbergruimte van  
de zitbank van bovenaf door middel van 
‘ééngreeps toegang’, zonder dat de bekleding 
hoeft te worden verwijderd

5  Tweepits gaskookplaat met elektrische 
ontsteking en praktische glazen afdekplaat

6  Vlak aansluitende spoelbakafdekking voor 
extra werk- en opbergruimte 

7  Universele hoge kast, kan naar believen 
worden gebruikt als keuken-, linnen- of  
extra hoge kledingkast
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Compressorkoelkast van 84 liter, toegang langs binnen Koelkast - toegang van buitenaf

Grote voorraadlade met geïntegreerde afvalemmer Opbergruimte in de zitbank
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1

KLEEDKAMER - UNIEK IN DE VAN-KLASSE
first class – two rooms 640 LE RB | Tweekamerconcept met kleedkamer dankzij ruimteafscheiding naar het woongedeelte
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Voordelen van de kleedkamer:

1  Kleedkamer dankzij ruimteafscheiding naar 
het woongedeelte door middel van een 
scheidingsdeur met draaibaar element 

1  Grotere bewegingsvrijheid doordat de wand 
van de wasruimte in de badkamer draait

2  Voor het afscheiden van de wasruimte 
kunnen de twee jaloezieschuifdeuren worden 
gebruikt

3  Vanuit de kleedkamer zijn de afzonderlijke 
kleding- en linnenkasten onder de een- 
persoonsbedden in lengterichting en de 
universele hoge kast heel comfortabel 
toegankelijk

De I  twee jaloezieschuifdeuren dienen om de wasruimte, het toilet of de douchecabine  
gelijktijdig en variabel van de kleedkamer af te scheiden.

Het II  wegdraaibare toilet maakt een perfect gebruik van de ruimte mogelijk.

De III  scheidingsdeur incl. draaibaar element voor het afscheiden van het woongedeelte en  
de kleedkamer.

De VI  wegklapbare wand van de wasruimte creëert maximale bewegingsvrijheid.

Met slechts twee handelingen ontstaat door het openen van de III  scheidingsdeur en het  
uitklappen van het draaibaar element, de afscheiding naar het woongedeelte en dus de kleed- 
kamer.

Dankzij de naar binnen in de wasruimte VI  wegklapbare wand van de wasruimte, ontstaat 
maximale bewegingsvrijheid, met name in het schoudergebied.

De naar het woongedeelte afgescheiden kleedkamer met vergrote bewegingsruimte tot in de 
wasruimte en toegang vanuit de kleedkamer tot de V aparte kleding- en linnenkasten onder  
de eenpersoonsbedden in lengterichting en tot de universele hoge kast.

De I  twee jaloezieschuifdeuren met dubbele functie: 
–  Douchescheidingswand
–  Tegelijkertijd worden de wasruimte en het toilet van de kleedkamer gescheiden

Het II  wegdraaibare toilet in parkeerstand.

Rij- en woonstand

Ruimteverdeling

Kleedkamer
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83 cm

100 cm

KLEDINGKASTEN
Universele hoge kast Extra grote kledingkast met toegang vanaf de voor- en de bovenkant
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3

99 x 54 x 39 cm

41 x 63 x 13 cm

Voordelen van de opbergruimte en kleding- 
kasten:

1    Universele hoge kast, kan naar believen  
worden gebruikt als keuken-, linnen- of extra 
hoge kledingkast – alle functies kunnen 
worden gecombineerd

2  Extra grote kledingkast onder eenpersoons-
bed in lengterichting aan bijrijderszijde, 
gemakkelijk bereikbaar vanaf de voor- en  
de bovenkant, dankzij liftfunctie en apart 
matrasgedeelte 

3  Grote linnenkast met twee aparte opberg- 
vakken onder eenpersoonsbed in lengte- 
richting aan bestuurderszijde, met gemakke-
lijke toegang vanaf de bovenkant via klap- 
mechanisme en ‘ééngreepstoegang’
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Grote linnenkast met ‘ééngreepstoegang’
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Modellen 600 DB K, 640 LE K

ALLROUDER MET XL-KEUKEN-
COMFORT EN ROYAAL RUIMTE-
LIJK GEVOEL

Open ruimtelijk gevoel met enorme 
bewegingsvrijheid en een vrij 
gezichtsveld. XL-comfortkeuken 
met krachtige compressorkoel-
kast van 84 liter in aparte univer- 
sele combikast, extra grote werk- 
en schapruimte, evenals extra 
brede en diepe keukenladen en 
perfect bergruimteconcept.

Grote 
zitgroep

Meer bewe-
gingsvrijheid

XL-comfortkeuken 
met extra groot 

keukenblad

Compressorkoel-
kast van 84 liter 

in universele kast

XL-flexi-bad-
kamer ‘1000’

Grote kleding-
kast onder het 

achterbed

Twee interi-
eurdesigns

charming
GT skyview / 

coupé

Hybride 
hefdak 

family-for-4

STANDAARDUITRUSTING:

OPTIES:

diversity 640 LE K | Interieurdesign Cherry Classic | Design LondonMALIBU VAN
DIVERSITY
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360°
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diversity 640 LE K | Interieurdesign Cherry Style

Badkamer, uitvergroot in de afbeelding
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XL-COMFORTKEUKEN

Voordelen XL-comfortkeuken:

1  Universele combikast met daaronder een 
krachtige compressorkoelkast van 84 liter

2  Extra groot keukenblad, dankzij de vlakke  
met één hand te bedienen werkbladverlenging 
in de entree, multifunctionele spoelbakaf- 
dekking en extra werk- en opbergruimte  
boven de koelkast

3  Drie extra brede en diepe keukenlades met 
rollagers met dubbele vergrendeling en zelf- 
sluitende softclose geleiders, incl. geïnte- 
greerde houten bestekbak

4  Grote voorraadlade voor keukenbenodigdheden 
aan de voorzijde van de bank en daarachter 
comfortabele toegang tot de opbergruimte  
in de zitbank van bovenaf door middel van 
‘ééngreepstoegang’, zonder dat de bekleding 
hoeft te worden verwijderd

5  Uitschuifbare afvalbak geïntegreerd in de 
zitbank (in aparte hygiëneruimte)

6  Tweepits gaskookplaat met elektrische ont- 
steking en praktische glazen afdekplaat

Universele combikast met compressorkoelkast van 84 liter Vlakke werkbladverlenging

Extra brede keukenlades

Voorraadlade en grote 
opbergruimte in de zitbank
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1

2

83 cm

3

99 x 54 x 39 cm

41 x 63 x 13 cm

74 cm
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KLEDINGKASTEN

Voordelen van de kledingkasten:
1  Extra grote kledingkast onder het eenper-

soonsbed in de lengterichting aan de bijrijders-
zijde, gemakkelijk bereikbaar vanaf de voor- en 
bovenkant, dankzij de liftfunctie en het aparte 
matrasgedeelte (640 LE K)

2  Grote linnenkast met twee aparte opbergvak-
ken onder eenpersoonsbed in lengterichting 
aan bestuurderszijde, met gemakkelijke 
toegang vanaf de bovenkant via klapmecha-
nisme en ‘ééngreepstoegang’ (640 LE K)

3  Twee aparte kledingkasten onder achterbed 
overdwars aan bijrijderszijde, comfortabel 
toegankelijk van bovenaf, voorste kledingkast 
ook toegankelijk vanaf de voorkant, achterste 
kledingkast kan worden uitgebreid tot in de 
bergruimte achterin (600 DB K) 

diversity 640 LE K | Kledingkast met toegang vanaf de voor- en de bovenkant

diversity 640 LE K | Linnenkast met ‘ééngreeps toegang’

diversity 600 DB K | Twee kledingkasten 
onder het achterbed overdwars
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Modellen 600 DB, 640 LE

MEESTERLIJK OP HET GEBIED 
VAN COMFORT

Meer comfort door de op grijp- 
hoogte geplaatste koelkast. 
Maximaal keukencomfort met 
extra werk-/opbergruimte en 
extra brede keukenlades. Koel- 
kast in afzonderlijke kamerhoge 
combi-kast. De universele 
kledingkast eronder en nog  
meer kledingkasten onder het 
achterbed zorgen voor extra  
veel opbergruimte.

Grote 
zitgroep

Comfortkeuken 
incl. werkblad-

verlenging

Koelkast van  
80 liter op comfor-
tabele grijphoogte

XL-flexi-bad-
kamer ‘1000’

Kledingkast met 
een binnenhoog-

te tot 100 cm

Grote variabele 
opbergruimte 

achterin

Drie interi-
eurdesigns

charming
GT skyview / 

coupé

STANDAARDUITRUSTING:

OPTIES:

diversity 640 LE | Interieurdesign Cherry Styl | Design LondonMALIBU VAN
COMFORT
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comfort 600 DB | Interieurdesign Turijn | Design Ancona
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COMFORTKEUKEN
comfort 640 LE | Interieurdesign Cherry Style

Badkamer, uitvergroot in de afbeelding
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Voordelen comfortkeuken:

1  Extra groot werkoppervlak dankzij de vlakke 
werkbladverlenging met één hand te bedie-
nen, bij de toegangsdeur

2  Meer comfort door de op grijphoogte  
geplaatste koelkast

3  Drie extra brede en diepe keukenlades met 
rollagers met dubbele vergrendeling en 
zelfsluitende softclose geleiders, incl.  
geïntegreerde houten bestekbak

4  Handige toegang tot de opbergruimte van  
de zitbank van bovenaf door middel van 
‘ééngreepstoegang’, zonder dat de bekleding 
hoeft te worden verwijderd

5  Grote voorraadlade voor keukenbenodigd- 
heden met uitschuifbare, geïntegreerde 
afvalbak (met aparte hygiëneruimte) aan  
de voorzijde van de zitbank

6  Multifunctionele spoelbakafdekking met 
wandhouder ook te gebruiken als snijplank, 
verlengde legplank of vlak werkblad

7  Tweepits gaskookplaat met elektrische 
ontsteking en praktische glazen afdekplaat
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Absorptiekoelkast van 80 liter op grijphoogte Extra brede keukenlades

Opbergruimte in de zitbank

Grote voorraadlade met geïntegreerde afvalemmer
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100 cm

2

83 cm

1

KLEDINGKASTEN
Extra hoge, kledinghangerdiepe, universele 
kledingkast met drie lades

diversity 640 LE K | Kledingkast met toegang vanaf de voor- en bovenkant
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 3

4

99 x 54 x 39 cm

41 x 63 x 13 cm

74 cm

Voordelen van de kledingkasten:

1  Verlichte, universele kledingkast onder de 
koelkast, met aan de linkerkant drie verdekte 
lades en aan de rechterkant een aparte 
kledingkast met een binnenhoogte van  
100 cm

2  Additionele, extra grote kledingkast onder 
eenpersoonsbed in lengterichting aan bij- 
rijderszijde, gemakkelijk bereikbaar vanaf  
de voor- en bovenkant, dankzij liftfunctie  
en apart matrasgedeelte (640 LE)

3  Grote linnenkast met twee aparte opbergvak-
ken onder eenpersoonsbed in lengterichting 
aan bestuurderszijde, met gemakkelijke 
toegang vanaf de bovenkant via klapmecha-
nisme en ‘ééngreepstoegang’ (640 LE)

4  Twee aparte kledingkasten onder achterbed 
overdwars aan bijrijderszijde, comfortabel 
toegankelijk van bovenaf, voorste kledingkast 
ook toegankelijk vanaf de voorkant, achterste 
kledingkast kan worden uitgebreid tot in de 
bergruimte achterin (600 DB)
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diversity 640 LE K | Linnenkast met ‘ééngreeps toegang’

comfort 600 DB | Twee extra kledingkasten onder het achterbed overdwars
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1 comfort 600 DB | Interieurdesign Cherry Style | Design Parijs | Grote zitgroep ‘Maxi 4’, bovenkast in de bestuurderscabine als standaard

FIRST CLASS – TWO ROOMS | DIVERSITY | COMFORT

WONEN
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61 cm

2 3

5

6

4

24"
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Voordelen wonen:

1  Grote zitgroep ‘Maxi 4’ voor vier personen 
met perfecte integratie van de draaibare 
bestuurderscabinestoelen en woonkamer 
tafel met uitdraaibare tafelbladverlenging

1  Bovenkast in bestuurderscabine met front-
klep (niet bij de exclusieve lijn charming)

2  Designplanken boven de zitgroep (niet van 
toepassing bij de optie led-flatscreen)

3  Optioneel: 24" led-flatscreen boven de 
zitgroep

4  Groot opbergvak in de dubbele vloer van de 
zitgroep met toegangsluik en hoogwaardige 
scharnieren - eenvoudige en snelle toegang 
via ‘ééngreepstoegang’

5   Vrije doorgang van voor naar achter en veel 
bewegingsvrijheid dankzij de schuifdeur van 
de wasruimte (niet bij 640 LE RB)

6  Elegante entree met Malibu branding in 
chroom en indirecte accentverlichting

7   Nieuwe openingsgeometrie van de zitgroep 
om de doorgangsbreedte in het keukenge-
deelte/woongedeelte te vergroten

8  De sfeerverlichting kan apart van de werk- 
verlichting worden geschakeld

9  Perfect gevoel van ruimte door het vrije 
gezichtsveld (niet bij 600 DB, 640 LE)

Design legplanken boven de zitgroep

Opbergvak met toegangsluik en hoog-
waardige scharnieren

Optioneel: 24“ led-flatscreen

Schuifdeur wasruimte voor vrije doorgang van voor naar 
achteren en tegelijkertijd toegang tot de wasruimte

Elegante entree
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1

2Draaibaar to
ile

t

XL-FLEXI-BADKAMER ‘1000’

Royale doucheruimte

XL-flexi-badkamer ‘1000’ | Meer comfort en ongelooflijk veel ruimte

Wegdraaibaar toilet

Jaloezie- schuifdeuren

FIRST CLASS – TWO ROOMS | DIVERSITY | COMFORT 
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50 cm

Voordelen XL-flexi-badkamer ‘1000’:

1  Wegdraaibaar toilet voor perfect gebruik van 
de ruimte, enorm veel ruimte voor handen 
wassen en douchen, toilet is onzichtbaar in  
de parkeerstand onder het achterbed weg- 
gedraaid

2  Volledig afscheidbare doucheruimte, dankzij 
twee jaloezieschuifdeuren, zonder plakkend 
douchegordijn zoals vaak het geval is 

3  Ruime stahoogte bij de wastafel, grote 
spiegel en praktische wandschappen

4  Grote wastafelonderkast voor veel  
badkamerbenodigdheden

XL-flexi-badkamer ‘1000’ (600 DB, 640 LE, 
600 DB K, 640 LE K)

5   Ruimtebesparende, tweedelige schuifdeur 
voor extra brede toegang tot de wasruimte

XL-flexi-badkamer ‘1000+ functie kleedkamer’ 
(640 LE RB)

6   Scheidingsdeur incl. draaibaar element voor 
het afscheiden van het woongedeelte en de 
kleedkamer
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Badkamerspiegel en praktische wandschappen

Grote wastafelonderkast

Schuifdeur met extra brede toegang tot de wasruimte
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202 x 90 cm 
189 x 102 cm

1

SLAAPKAMER – EENPERSOONSBEDDEN IN LENGTERICHTING ‘200+’

first class – two rooms 640 LE RB | Interieurdesign Cherry Classic | Eenpersoonsbedden in lengterichting ‘200+’ met grote bovenkasten aan de zijkant

Modellen: 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB
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191 x 164/
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SLAPEN – ACHTERBED OVERDWARS ‘B160+’

diversity 600 DB K | Interieurdesign Cherry Style | Achterbed overdwars ‘B160+’ met bovenkasten en hoeklegplanken

Modellen: 600 DB, 600 DB K
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SLAAPKAMER – BEDINSTAP, BERGRUIMTE, COMFORT

Toegangstrapje met extra opbergruimte | 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB

Flexibele verwijderbare instaptrede | 600 DB, 600 DB K

Bovenkastjes en hoeklegplanken in het achterste gedeelte | 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB

Rondom doorlopende bovenkasten in het achterste gedeelte | 600 DB, 600 DB K
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8

Voordelen slaapkamer:

1  Eenpersoonsbedden in lengterichting ‘200+’ 
met liglengte aan bijrijderszijde van meer 
dan 200 cm (640 LE, 640 LE K, 640 LE RB) 

2  Achterbed overdwars ‘B160+’ met extra 
groot ligoppervlak (600 DB, 600 DB K)

3  Comfortabele toegang tot het bed via een 
verwijderbare toegangstrap met opberg-
ruimte (640 LE, 640 LE K, 640 LE RB) 

4  Bovenkastjes en hoeklegplanken aan be-
stuurders- en bijrijderszijde met royale 
zithoogte (640 LE, 640 LE K, 640 LE RB) 

5  Flexibele verwijderbare instaptrede voor een 
comfortabele bedinstap (600 DB, 600 DB K)

6  Rondom doorlopende bovenkastjes met 
open hoeklegplanken (600 DB, 600 DB K)

7  Geventileerde lattenbodem en koudschuim-
matras van de beste kwaliteit voor een voor- 
treffelijk ligcomfort

8  Koude- en schokdempende bescherming  
van de achterruiten

9  Binnenbekleding van dak en wanden met 
exclusieve microvezelbekleding

10  Optioneel: uitbreiding van het ligoppervlak 
met inlegdeel tussen de eenpersoonsbedden 
in lengterichting (640 LE, 640 LE K,  
640 LE RB)
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Geventileerde lattenbodem en koudschuimmatras van de beste kwaliteit

Koude- en schokdempende bescherming van de achterruiten
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Modellen 540 DB, 600 LE

PARTNER VOOR ELKE DAG MET 
KORTE VOERTUIGLENGTE TOT  
6 METER

Flexibele allrounder, bijzonder 
geschikt voor gebruik in de stad 
en ideaal als tweede auto. 
Maximaal comfort bij ultrakorte 
voertuiglengte, dankzij slimme, 
compacte ruimtelijke indeling.

STANDAARDUITRUSTING:

Compacte 
zitgroep

Compacte 
keuken

Compressorkoel-
kast van 84 liter

in zijkeuken

Ruimtebespa-
rende compacte 

badkamer

Hoogte van de 
bedinstap slechts 

64 cm (540 DB)

Grote linnen-/
kledingkast

Twee interi-
eurdesigns

Hybride 
hefdak 

family-for-4

OPTIES:

compact 600 LE | Buitenkleur ijzergrijs metallicMALIBU VAN
COMPACT
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360°
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compact 540 DB | Interieurdesign Cherry Style | Design Ancona
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24"

WONEN

Voordelen wonen:

1  Compacte zitgroep voor vier personen met 
perfecte integratie van de draaibare bestuur-
derscabinestoelen en woonkamertafel met 
uitdraaibare tafelbladverlenging

2  Twee design legplanken boven de zitgroep 
(n.v.t. bij de optie led-flatscreen)

3  Optioneel: 24" led-flatscreen boven de  
zitgroep

4  Bovenkastje met frontklep boven bestuur-
derscabine, waarin voorafgaand aan de rit, 
ook de tafel in het woongedeelte kan worden 
opgeborgen

5  Groot opbergvak in de dubbele vloer van de 
zitgroep met toegangsluik en hoogwaardige 
scharnieren - eenvoudige en snelle toegang 
via ‘ééngreepstoegang’

6  Elegante entree met Malibu-branding in 
chroom en indirecte accentverlichting

7  De sfeerverlichting kan apart van de werk- 
verlichting worden geschakeld

8 Groot dakluik Midi-Heki boven de zitgroep

compact 540 DB | Interieurdesign Cherry Style | 
Design London | Compacte zitgroep

Twee design legplanken

Optioneel: 24" led-flatscreen

Opbergvak in de dubbele bodem 
van de zitgroep met toegangsluik

Bovenkastje in de bestuurderscabine met frontklep
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41

One-Level

COMPACTKEUKEN

Voordelen compactkeuken:

1  Groot werkoppervlak dankzij de vlakke 
werkbladverlenging en multifunctionele 
spoelbakafdekking

2  Gunstige toegang tot de krachtige compres-
sorkoelkast van 84 liter dankzij de drempel- 
loze, gelijkvloerse vloer, zonder struikelgevaar 
tot in de open wasruimte

3  Grote uitschuifbare voorraadlade voor  
keukenbenodigdheden

4  Drie brede keukenlades met rollagers met 
dubbele vergrendeling, zelfsluitende softclose 
geleiders en geïntegreerde houten bestekbak

5  Tweepits gaskookplaat met elektrische 
ontsteking en praktische glazen afdekplaat
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Compleet uitgeruste keuken met groot keukenblad, geïntegreerde koelkast

Comfortabele toegang tot de koelkast

Vlakke werkbladverlenging

Grote voorraadlade

Drie ruime keukenlades
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185 cm
 

1 32

COMPACTE BADKAMER
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Draaibaar toilet

Voordelen compacte badkamer:

1  Wegdraaibaar toilet creëert maximaal comfort 
op een klein oppervlak

2  Praktische, ruimtebesparende wastafel wordt 
voor gebruik eenvoudig uit de wand geklapt

3  De douche is dankzij de vouwdeur volledig af te 
scheiden en houdt de omgeving probleemloos 
droog, zo ontstaat een douche met veel ruimte 
– toch heel anders dan met de vaak gebruikte 
douchegordijnen

4  Alle functies in een handomdraai beschikbaar

Wegdraaibaar toilet Volledig af te scheiden doucheInklapbare wastafel – ruimte- 
besparend en praktisch
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202 x 90 cm  
187 x 102 cm

191 x 141 cm / 
126 cm

1

3

2

4

64 cm

83 cm

SLAPEN

Voordelen slaapkamer:

1   Achterbed overdwars met groot ligvlak en 
extra lage bedinstap van slechts 64 cm  
(540 DB)

2  Grote kleding- en linnenkast boven het 
achterbed overdwars (540 DB)

3  Eenpersoonsbedden in lengterichting ‘200+’ 
aan bijrijderszijde met een liglengte van 200 
cm en comfortabele toegang tot het bed via 
een verwijderbaar toegangstrapje met 
opbergruimte (600 LE)

4  Extra grote kledingkast onder het eenper-
soonsbed in de lengterichting aan de bijrij-
derszijde, gemakkelijk bereikbaar vanaf de 
voor- en bovenkant, dankzij de liftfunctie en 
het aparte matrasgedeelte (600 LE)

5  Grote linnenkast met twee aparte opberg- 
vakken onder eenpersoonsbed in lengterich-
ting aan bestuurderszijde, met gemakkelijke 
toegang vanaf de bovenkant via een klapme-
chanisme en ‘ééngreepstoegang’ (600 LE)

6  Rondom doorlopende bovenkastjes met open 
hoeklegplanken (540 DB)

7  Bovenkastjes en hoeklegplanken aan be-
stuurders- en bijrijderszijde (600 LE)

8  Geventileerde lattenbodem en koudschuim-
matras van de beste kwaliteit

9  Koude- en schokdempende bescherming van 
de achterruiten
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compact 540 DB | Achterbed overdwars met extra lage bedinstap

compact 600 LE | Eenpersoonsbedden in lengterichting ‘200+’

compact 540 DB | Grote kleding-  
en linnenkast

compact 600 LE | Kledingkast met toegang 
vanaf de voor- en bovenkant
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EXLUSIEVE LIJN CHARMING IN GT SKYVIEW-UITVOERING

De grotere binnenhoogte in de bestuurderscabine en het woongedeelte creëert een volledig nieuw  
ruimte- en rijgevoel. Met exclusieve standaarduitrusting ‘charming’.

Geen bovenkast, in plaats daarvan panoramisch dakraam met lederen hemelbekleding van de  
bestuurderscabine tot boven de zitgroep. 

comfort GT skyview 640 LE | Interieurdesign Cherry Classic | Design Rome

Leverbaar voor: first class – two rooms, diversity, comfort
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diversity coupé 600 DB K | Interieurdesign Cherry Style | Design Lissabon

EXLUSIEVE LIJN CHARMING IN COUPÉ-UITVOERING

De grotere binnenhoogte in de bestuurderscabine en het woongedeelte creëert een volledig nieuw  
ruimte- en rijgevoel. Met exclusieve uitrusting ‘charming’.

Geen bovenkast, in plaats daarvan een doorlopend woonkamerplafond en verlaagd plafond met  
indirecte sfeerverlichting en praktische opbergruimte bovenin de bestuurderscabine.

Leverbaar voor: first class – two rooms, diversity, comfort



48

3

1

2

1

EXCLUSIEVE STANDAARDUITRUSTING ‘CHARMING’
Indirecte sfeerverlichting aan bestuurders- en bijrijderszijde

Opbergvak tegen de bovenkastje

Sfeerverlichting in de dubbele vloer onder de zitgroep

Technisch paneel over bedieningspaneel
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4 5

6 7

Inclusief exclusieve uitrusting:

 1  Upgrade led-sfeerverlichting: indirecte achter-
grondverlichting aan bestuurders- en bijrij-
derszijde, led-sfeerverlichting in de dubbele 
vloer onder de zitgroep

2  Extra opbergvak tegen het bovenkastje bij de 
toegangsdeur

3  Technisch paneel over het bedieningspaneel 
bij de toegangsdeur

4  Stuur en knop van de versnellingspook in leer

5  Uitgebreide striping met wereldbol en  
‘charming’ belettering

6  16" aluminium velgen Fiat Ducato

7  Radiatorgrille in hoogglans zwart, koplamp- 
randen in zwart, in carrosseriekleur gelakte 
bumpers

Highlights exclusieve lijn charming:

•  Uniek ruimte- en rijgevoel

•  Enorme stahoogte

•  Bestuurderscabine in woonruimte  
geïntegreerd

•  Echt campercomfort

•  Comfortabele toegang naar de bestuurders- 
cabine en naar de in woonstand gedraaide 
bestuurdersstoelen

•  Aan de zijkant doorlopende bovenkastjes tot 
aan de bestuurderscabine

Stuur en knop van de versnellingspook in leer Uitgebreide striping

Radiatorgrille en koplampranden zwart,  
in carrosseriekleur gelakte bumpers

16" aluminium velgen Fiat Ducato
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360°

FAMILY-FOR-4FAMILY-FOR-4FAMILY-FOR-4FAMILY-FOR-4FAMILY-FOR-4

diversity GT skyview 640 LE K | Buitenkleur ijzergrijs metallic

Leverbaar voor: first class – two rooms, diversity, compact

HEFDAK IN UNIEKE HYBRIDE CONSTRUCTIE

Creëer met het optionele hybride hefdak, dat bestaat uit zeer stevige sandwichpanelen en design- 
elementen van kunststof aan de zijkanten, vier volwaardige slaapplaatsen in uw Malibu Van. Echte  
meerwaarde biedt de GVK-dakbedekking ‘Protect’, die het hefdak tegen hagel en beschadigingen  
beschermt, en het geringe eigengewicht van slechts 105 kg.
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Voordelen hefdak in unieke hybride  
constructie: 

1  Comfortabele en grote toegangsruimte, 
met imitatieleren randen

2  Stabiele ladder voor comfortabele en 
veilige toegang

3  Vier volwaardige slaapplaatsen, dankzij 
het grote ligoppervlak in het hefdak

4  Premium raam in de zijwand van de 
wasruimte voor een goede ventilatie* 

5  Standaard regengoot boven schuifdeur

6  Ook verkrijgbaar in combinatie met 
exclusieve charming-lijn in coupé- of  
GT skyview-uitvoering* 

7  Beste isolatie in zijn klasse: 30 mm 
sandwichconstructie (GVK / RTM- 
hardschuim / aluminium)

8  Laag eigengewicht van slechts 105 kg

9  Extra hoge hefhoek voor voldoende 
zithoogte

10  Extra gemakkelijk te openen en te  
sluiten door het dubbele hefmecha- 
nisme

11  Standaard dakspoiler vooraan*

12  Twee lichtspots in het hefdak incl.  
lichtschakelaar 

13  GVK-dakbedekking ‘Protect’ om het 
hefdak te beschermen tegen hagel en 
beschadigingen aan de buitenkant

Grote toegangsruimte Stabiele toegangsladder

Groot ligoppervlak in het hefdak

Premium-raam in de wand 
van de wasruimte

Standaard regengoot boven 
schuifdeur

* afhankelijk van het model
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De Carthago Groep is al meer dan 40 jaar lang een 
onafhankelijk familiebedrijf en een vaste waarde in 
het topsegment van de camperbranche. Karl-Heinz 
Schuler, oprichter en eigenaar, vertelt wat de Malibu 
Vans zo uniek maakt en welke meerwaarde ze 
hebben. 

Meneer Schuler, wanneer hebt u besloten camper- 
bussen te gaan bouwen?

Karl-Heinz Schuler Tijdens mijn studie viel mijn oog 
steeds weer op voorbijrijdende camperbussen.  
Ik heb me er toen eens in verdiept en kwam tot de 
conclusie: dat kan beter! Met dit idee en deze 
motivatie was de basis voor de Malibu Van gelegd.

De Carthago Groep is sinds 1979 een succesvolle 
speler op de campermarkt. Had u verwacht dat het 
zo’n succes zou zijn?

Karl-Heinz Schuler Dat we zo’n succes zouden hebben, 
had niemand verwacht destijds, dat was ook onvoor- 
spelbaar. Ons doel was altijd om de beste campers en 
camperbussen voor het bovenste segment te bouwen. 
Wat wij willen zijn tevreden klanten. Succes en groei 
komen dan vanzelf. 

Waaruit bestaat jullie succesformule?

Karl-Heinz Schuler De succesformule van de Malibu 
Vans bestaat uit onze inventiviteit, onze grote passie 
voor kampeerauto’s en onze jarenlange ervaring. Dit 
alles heeft één duidelijk doel: meer comfort, meer 

functionaliteit, meer kwaliteit, meer 
goed gevoel, gewoon meer vakantie 
voor u. Waar het bij ons om draait, is dat  
elk idee, elke innovatie het reizen in de  
praktijk van alledag zo prettig en ont- 
spannend mogelijk moet maken. De Malibu 
meerwaarden zijn in het hele ontwerp van  
elke Malibu Van terug te vinden.

Wat zijn de meerwaarden van de Malibu Van?

Karl-Heinz Schuler Onze Malibu Van meerwaarden 
zijn onze waardeproposities aan onze klanten. Deze 
zijn in al onze camperbussen terug te vinden. Ze zijn 
niet alleen een stimulans, maar tevens een verplich-
ting. De enorme opbergruimte met comfortabele 
toegang, de hoogwaardige meubelconstructie met 
dubbele verbindingstechniek, het beste reiscomfort 
en het gebruik van campertechnologie in de camper- 
busklasse zijn kenmerkend voor de meerwaarden  
van de Malibu Van. Sinds jaar en dag staat de naam 
Malibu voor uitzonderlijke buscampers. Het is dan  
ook geen toeval dat de Malibu Van onlangs drie keer 
op rij tot camperbus van het jaar* in zijn categorie 
werd verkozen.

Hoe plukken Malibu-rijders de vruchten van deze 
meerwaarden?

Karl-Heinz Schuler Onze kerncompetentie is dat we 
de beste buscampers in de betreffende klassen 
leveren. Elke Malibu Van profiteert van ons inno-

vatievermogen, onze geavanceerde technologie en 
hoge kwaliteitsnormen. Wij vinden dat alleen het 
beste goed genoeg is voor onze klanten! Een Malibu 
Van is een investering voor de lange termijn die zijn 
waarde behoudt. Daarvoor zorgen bijvoorbeeld de 
hoogwaardige meubelconstructie met dubbele 
verbindingstechniek, de uitgebreide isolatie en de 
doordachte opbergmogelijkheden. Van een Malibu 
Van zult u lang plezier hebben. Daarvoor sta ik 
persoonlijk garant.

*  Winnaar van de promobil lezersverkiezing 2019 en 2020 in de categorie 
camperbussen met badkamer, in 2022 in de categorie camperbussen 
met badkamer boven de 50.000 euro 

MEER VAN. MEER WAARDE. 
MEER VAKANTIE.

Mijn grote passie is ideeën omzetten in een 
productierijp ontwerp. Het belangrijkste  

daarbij is dat deze ideeën steeds een echt  
voordeel voor de klant bieden. […]  

Wat wij willen zijn tevreden klanten.

Karl-Heinz Schuler, oprichter en eigenaar Carthago Groep
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NCampertechnologie 

in de camperbus-
klasse

Beste reiscomfort in 
de camperbusklasse

Hoogwaardige meubel- 
constructie met dubbele  
verbindingstechniek

Enorme opslagruimte 
met gemakkelijke  
toegang
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ENORME OPBERGRUIMTE MET GEMAKKELIJKE TOEGANG

Bovenkastje in de bestuurderscabine met frontklep Groot opbergvak met toegangsluik

Grote opbergruimte in de zitbank

Grote uitschuifbare voorraadlade 
onder zitgroep

Extra hoge kledingkast
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Highlights enorme opbergruimte:

1  Bovenkast in bestuurderscabine met frontklep 
(niet bij de exclusieve charming-lijn) 

2  Groot opbergvak in de dubbele vloer van de 
zitgroep met toegangsluik en hoogwaardige 
scharnieren, eenvoudige en snelle toegang  
via ‘ééngreepstoegang’

3  Grote opbergruimte in de zitbank met toe- 
gang vanaf de bovenkant door middel van 
‘ééngreepstoegang’, zonder dat de bekleding 
hoeft te worden verwijderd

4  Grote voorraadlade aan de voorzijde van de 
bank tegenover de keuken

5  Verlichte, universele kledingkast onder de 
koelkast, met aan de linkerkant drie verdekte 
lades en aan de rechterkant een aparte 
kledingkast met een binnenhoogte van  
100 cm (600 DB, 640 LE)

6  Hindernisvrije opbergruimte achterin, dankzij 
opklapbare bedden aan beide zijden

7  Optioneel: uitneembare dubbele vloer in de 
opbergruimte achterin met twee etages

8  Doorlaadruimte met doorlopende vloer zonder 
kanaal voor technische installatie, dankzij de 
volledig demonteerbare instaptrede (600 DB, 
600 DB K) of volledig uitneembaar toegangs- 
trapje (640 LE, 640 LE K, 640 LE RB)

Alle details afhankelijk van het model

Hindernisvrije opbergruimte achterin

Demonteerbare instaptrede

Uitneembare dubbele vloer

M
EE

RW
A

A
R

DE
 M

A
LI

BU
 V

A
N



56

CAMPERTECHNOLOGIE IN DE VAN-KLASSE

Vloerpaneel in de woonkamer met 20 mm 
RTM-hardschuimisolatie, gelamineerde 
houtplaat en PVC-vloerbedekking

Achterwand / achterdeuren: zonder koudebruggen bekleed 
met matten van polyurethaan isolatieschuim van 20 mm

Zijwanden en carrosseriebalken:  
zonder koudebruggen bekleed met  
matten van polyurethaan isolatieschuim

Binnenkant van het dak met 20 mm RTM-hardschuimisolatie, actief 
ademende houten binnenzijde en exclusieve microvezelbekleding

Plaatstaal

Isolatiekern van RTM- 
hardschuim 20 mm

Actief ademende houten binnen-
zijde met exclusieve microvezel-
bekleding

Matten van 
polyurethaan iso-
latieschuim, deels 
20 mm en deels 
5 mm

Malibu Van: uitgebreide maatregelen voor isolatie van de carrosserie

Polyurethaan-isolatie-
schuim matten 5 mm

Malibu Van hybride hefdak met best-in-class isolatie- 
concept in sandwichconstructie en met een laag 
eigengewicht 

Malibu premium raam met frame 
rondom en dubbel afdichtingssy-
steem voor bescherming tegen 
regen en spatwater, verhoogde 
inbraakbeveiliging en minder 
rijgeluiden (niet bij achter- en 
patrijspoortraampjes)

Alu

RTM

Bestand tegen 
hagel dankzij 
GVK-dakbedek-
king ‘Protect’
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Highlights van de campertechniek in de 
Van-klasse:

1  Uitgebreide maatregelen voor isolatie van de 
carrosserie: bodemplaat en plafondplaat met 
isolatiekern van RTM-koudschuim. Beschermt 
tegen hitte en koude en rijgeluiden

2  Koudebrugvrije zijwanden bekleed met  
matten van polyurethaan isololatieschuim

3  Microvezelbekleding tegen binnenwanden en 
plafond – voor optimale isolatie en ter voor- 
koming van krakende geluiden tijdens het 
rijden

4  Standaard 6 jaar garantie op waterdichtheid1

Bij alle Malibu Vans zijn de binnenkant van het dak en de bodemplaat in het woongedeelte voorzien van  

een 20 mm dikke, isolerende RTM-hardschuimkern. Het materiaal isoleert gedurende zijn volledige levens-

duur effectief, omdat het waterafstotend is en dus geen vocht opneemt. RTM-hardschuim heeft een hoge 

isolatiewaarde. Hierdoor beschermt het bij zomerse temperaturen tegen warmte en isoleert het in de winter 

goed tegen koude. Verder worden de zijwanden en carrosseriebalken in de Malibu Van zorgvuldig koudebrug-

vrij bekleed met matten van polyurethaan isololatieschuim. Geen wonder dus dat de Malibu Vans tot de best 

geïsoleerde campers van hun klasse behoren. 

PERFECT GEÏSOLEERD

MicrovezelbekledingGeavanceerde isolatiemaatregelen in de carrosserie Koudebrugvrije bekleding van zijwanden en 
carrosseriebalken
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BESTE REISCOMFORT IN DE VAN-KLASSE

Grote zitgroep en uniek ruimtelijk gevoel

Royale doucheruimte Extra grote bed- em matraslengtes

Geventileerde lattenbodem en koud-
schuimmatras van de beste kwaliteit

XL-flexi-badkamer ‘1000’

Koude- en schokdempende bescher-
ming van de achterruiten

coupé / GT skyview: 
+ 28 cm stahoogte
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Alle details afhankelijk van het model

Highlights beste reiscomfort:

1  XL-flexi-badkamer ‘1000’ met twee jaloezie-
schuifdeuren voor het variabel afscheiden van 
de wasruimte, het toilet of de volledig af te 
scheiden douchecabine 

2  Grote zitgroep en uniek ruimtelijk gevoel bij de 
exclusieve charming-lijn met grotere binnen-
hoogte

3  Extra grote bed- en matraslengtes voor het 
allerbeste slaapcomfort, koude- en schok- 
dempende bescherming aan het hoofdeinde, 
geventileerde lattenbodem en koudschuim-
matras van de beste kwaliteit voor uitstekend 
ligcomfort

4  Ruimtebesparende, tweedelige schuifdeur 
voor extra brede toegang tot de wasruimte  
en doorgang naar woongedeelte, zelfs zonder 
beperkingen als de deur geopend is

5  Eenvoudig en geruisloos sluiten van de 
schuifdeur dankzij het mechanische sluit-
systeem

6  Uitgebreide sfeerverlichting met indirecte 
accentverlichting in de entree en het woon- 
gedeelte (de sfeerverlichting kan apart worden 
geregeld)

Mechanisch sluitsysteemRuimtebesparende, tweedelige schuifdeur

Uitgebreide sfeerverlichting
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HOOGWAARDIGE MEUBELCONSTRUCTIE MET DUBBELE VERBINDINGSTECHNIEK
Dubbele verbindingstechniek Hoogwaardige, robuuste metalen scharnieren

Uitklapbare uitbreiding van het keukenwerkblad Keukenlades met rollagers en zelfsluitende softclose geleiders
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Highlights hoogwaardige meubelconstructie:

1  Dubbele verbindingstechniek: meubels zijn 
geschroefd en tevens met pennen vastgezet – 
voor een optimale stevigheid en een lange 
levensduur 

2  Hoogwaardige, robuuste metalen scharnieren 
en beslag

3  Uitklapbare verlenging van het keukenwerk-
blad – vlak, zonder hoogteverschil

4  Hoogwaardige keukenlades met rollagers en 
zelfsluitende softclose geleiders

5  Ruime bovenkastjes met microvezelbekle- 
ding om het geluidsniveau tijdens het rijden 
te beperken 

6  Strak vormgegeven meubels en een modern 
design in bicolourlook

7  Twee elegante design legplanken boven de 
zitgroep

Alle details afhankelijk van het model

Twee elegante design legplanken

Strak vormgegeven meubels en een modern design in tweekleurige look

Ruime bovenkastjes met microvezelbekleding
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INTERIEURDESIGNS

Londen (standaard) 
Stofcombinatie

Ancona (optie) 
Textielleer-stofcombinatie

Lissabon (standaard) 
Antara-stofcombinatie

Parijs (standaard) 
Gewatteerde stofcombinatie

Rome (standaard) 
Antara-stofcombinatie

Santorini (standaard) 
Antara-stofcombinatie

Palermo (optie) 
Textielleer-stofcombinatie

Om druktechnische redenen zijn kleurafwijkingen ten opzichte van de originele kleuren mogelijk. Vraag uw dealer naar het stofstalenboek om uw keuze te maken.
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Deels leer ivoor (optie)  
Leer-stofcombinatie

Leer ivoor (optie)

Deels leer Marone (optie) 
Leer-stofcombinatie 

Leer Macchiato (optie)
Optioneel: Malibu slaapinterieur- en decoratieset, bestaande 
uit drie decoratieve kussens (afhankelijk van het model), een 
jacquard deken met geweven Malibu-logo en een hoeslakenset, 
perfect passend bij de betreffende vloerindeling

Voordelen Malibu interieurdesigns:

•  Effectieve bescherming tegen vlekken: vloei-
stoffen dringen niet in de stoffen. Daardoor 
kunnen de meeste vlekken probleemloos met 
een vochtige doek worden verwijderd

•  Hoge lichtechtheid

•  Slijtvast en gemakkelijk te onderhouden

•  Gordijnen en decoratieve kussenovertrekken 
wasbaar

•  Antibacteriële matrasovertrek

Optioneel: Malibu tafel- en stoelenset bestaande uit  
twee campingstoelen met Malibu logo en een tafel, incl.  
praktische draagtassen
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INTERIEURDESIGNS

Cherry Style Cherry Classic Turijn*

* alleen leverbaar voor de modellen 600 DB en 640 LE
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BUITENKLEUREN EN ALUMINIUM VELGEN

wit

staalgrijs metallic

artense-grijs metallic

zwart metallic
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Optioneel: 16" aluminium velgen 
voor Fiat Ducato f35 light chassis

Optioneel: 16" aluminium velgen 
voor Fiat Ducato f40 heavy 
chassis / f35 light chassis i.c.m. 
automatische transmissie

Afwijkingen van kleurencombinaties of afzonderlijke kleurtinten, afwijkingen van materiaaleigenschappen en wijzigingen in de leveringsomvang door de fabrikant zijn voorbehouden.  
Dit geldt ook voor kleurafwijkingen bij basisvoertuigen, voor zover deze het gevolg zijn van wijzigingen van de fabrikant van het basisvoertuig.

expeditie-grijs

Aanzicht bestuurderskant (foto met opties)Aanzicht bijrijderskant (foto met opties) Vooraanzicht Achteraanzicht



Ontdek onze Malibu Vans  
op onze socialmediakanalen: 

Meer informatie over Malibu kunt u vinden op  
www.malibu-vans.com
© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Duitsland
Telefoon +49 (0)7525 / 9200-0

Na de deadline voor de redactie van dit drukwerk, in juli 2022, kunnen er zich tijdens het modeljaar 
nog wijzigingen voordoen. De fabrikant behoudt zich het recht voor noodzakelijke wijzigingen in  
de constructie en vorm aan te brengen, voor zover deze de technische vooruitgang dienen en voor 
de klant redelijk zijn. Wijzigingen in de uitrusting, afwijkingen in kleurencombinaties of afzonder- 
lijke kleurtinten, afwijkingen in materiaaleigenschappen en wijzigingen in de leveringsomvang 
zijn ook voorbehouden. Dit geldt ook voor kleurafwijkingen bij basisvoertuigen, voor zover deze 
het gevolg zijn van wijzigingen van de fabrikant van het basisvoertuig. Vraag uw dealer om uitge- 
breide informatie over de actuele stand van zaken van een bepaald product of een bepaalde serie. 
De gegevens over leveringsomvang, uiterlijk, vermogen, afmetingen en gewicht van de voertuigen 
komen overeen met de bij het ter perse gaan beschikbare kennis (afwijkingen binnen de fabriek- 
stoleranties van max. + / - 5 % zijn mogelijk en toelaatbaar). Let op: sommige voertuigen zijn 
afgebeeld met optionele uitrustingen die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn of met uitrustingen  
die niet standaard zijn en ook niet als optie kunnen worden besteld. De in de catalogus afge- 
beelde decoratie wordt niet meegeleverd. Meer technische gegevens vindt u in de prijslijst. 
Herdruk, ook gedeeltelijk, is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke goedkeuring 
van Malibu GmbH & Co. KG. De informatie in dit drukwerk is conform de Duitse verkeerswetgeving 
(StVO en StVZO). Drukfouten en vergissingen voorbehouden. 
1  Bekijk de Malibu-garantievoorwaarden

Gedrukt in Duitsland


