
www.malibu-vans.com

Voor elke enthousiaste camper-fan de juiste oplossing –  
laat u inspireren door de diversiteit van de Malibu Vans.

UNIEK  
VEELZIJDIG!



 MODELLEN Innovatieve vloerindeling met uniek tweekamer-
concept, kleedkamer en royaal ruimtelijk gevoel

 VARIANTEN

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

•  Hefdak family-for-4 met unieke hybride  
constructie

 WONEN

•  Extra royaal gevoel van ruimte met veel bewe-
gingsruimte 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

 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

 BADKAMER

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

 SLAPEN •  Eenpersoonsbedden in lengterichting ‘200+’

 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 ‘ééngreepstoegang’

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:

MALIBU VAN
FIRST CLASS – 
TWO ROOMS



 MODELLEN 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

 WONEN

•  Extra royaal gevoel van ruimte met veel bewe-
gingsruimte en vrij gezichtsveld tot de achter-
zijde en ruimtebesparende schuifdeur naar de 
wasruimte

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

 KEUKEN

•  XL-comfortkeuken met extra groot keukenblad, 
werkbladverlenging, spoelbakafdekking 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 ruimtebespa-
rende, tweedelige schuifdeur voor onbeperkte 
bewegingsvrijheid in het woongedeelte en een 
extra brede toegang tot de wasruimte

 SLAPEN
•  Eenpersoonsbedden in lengterichting ‘200+’ 

(640 LE K)

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

 OPBERG-
RUIMTE

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

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

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

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:

MALIBU VAN
DIVERSITY



 MODELLEN
Meesterlijk op het gebied van comfort met koel-
kast op comfortabele grijphoogte en extra veel 
opbergmogelijkheden 

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

 WONEN

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

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

 KEUKEN

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

•  Op comfortabele grijphoogte geplaatste koel- 
kast

•  Extra brede en diepe keukenlades met dubbele 
vergrendeling

 BADKAMER

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

 SLAPEN
•  Eenpersoonsbedden in lengterichting ‘200+’ 

(640 LE)

•  Achterbed overdwars ‘B160+’ (600 DB)

 OPBERG-
RUIMTE

•  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)

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:

MALIBU VAN
COMFORT



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

 VARIANTEN
•  Hefdak family-for-4 met unieke hybride  

constructie

 WONEN

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

•  Compacte zitgroep, afgestemd op de korte voer-
tuiglengte en woonkamertafel met uitdraaibare 
tafelbladverlenging

 KEUKEN

•  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 toe- 
gang tot de wasruimte en een drempelloze, 
gelijkvloerse vloer tot in de wasruimte

 BADKAMER
•  Compacte badkamer met ruimtebesparende in-

klapbare wastafel, draaibaar toilet en een volle-
dig afscheidbare douche met stevige vouwdeur

 SLAPEN
•  Eenpersoonsbedden in lengterichting ‘200+’ 

(600 LE)

•  Achterbed overdwars (540 DB)

 OPBERG-
RUIMTE

•  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 achter- 
bed overdwars (540 DB)

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:

MALIBU VAN
COMPACT



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* 

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

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

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  

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

•  Technisch paneel boven het bedieningspaneel bij de toegangsdeur

EXCLUSIVE LIJN

*afhankelijk van het model

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

 In GT skyview-uitvoering
  Geen bovenkast, in plaats daarvan panoramisch dakraam met lederen hemelbekleding van de bestuurderscabine  

tot boven de zitgroep 

 In coupé-uitvoering
  Geen bovenkast, in plaats daarvan een doorlopend woonkamerplafond en verlaagd plafond met indirecte sfeer- 

verlichting en praktische opbergruimte bovenin de bestuurderscabine

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

comfort GT skyview 640 LE



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

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

*afhankelijk van het model

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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Malibu Van comfort –  
meesterlijk op het gebied van comfort

640 LE RB

Malibu Van  
first class - two rooms

UNIEK  
INNOVATIEF

Malibu Van diversity – de allrounder met XL-keukencomfort

640 LE K 600 DB 640 LE 540 DB 600 LE

Gas  
2 x 11 kg

Gas  
2 x 11 kg

Gas  
2 x 11 kg

Gas  
2 x 11 kg

Gas  
2 x 11 kg

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

Veelvoud behoort tot het programma van de Malibu Van! De drie modelvarianten Malibu Van compact, comfort en 
diversity zijn beschikbaar in twee lengtes, daarbij komt de first class – two rooms, dat zijn in totaal maar liefst zeven 
basismodellen. Vijf van deze basismodellen zijn leverbaar met het unieke hybride hefdak family-for-4. Bovendien zijn 
vijf modellen ook leverbaar met de exclusieve charming-lijn in coupé- of GT skyview-uitvoering. Als dit wordt 

MODELOVERZICHT MALIBU VAN

Gas  
2 x 5 kg

Gas
2 x 11 kg

600 DB K

vermenigvuldigd met de twee of zelfs drie stijlwerelden, komt men uit op een fascinerend veelvoud van meer dan 
50 modelvarianten. Daarbij zijn ook rond de duizend stof- en leeruitvoeringen voor de bekleding beschikbaar. Dat is de 
reden waarom een Malibu Van met geen ander kan worden vergeleken.  
De individuele Van – bij Malibu is dat de realiteit.

Optioneel 
verkrijgbaar 
met hefdak 
family-for-4

Optioneel ver-
krijgbaar met 
de exclusieve 
lijn charming

Optioneel 
verkrijgbaar 
met hefdak 
family-for-4

Optioneel 
verkrijgbaar 
met hefdak 
family-for-4

Optioneel 
verkrijgbaar 
met hefdak 
family-for-4

Optioneel 
verkrijgbaar 
met hefdak 
family-for-4

Optioneel ver-
krijgbaar met 
de exclusieve 
lijn charming

Optioneel ver-
krijgbaar met 
de exclusieve 
lijn charming

Optioneel ver-
krijgbaar met 
de exclusieve 
lijn charming

Optioneel ver-
krijgbaar met 
de exclusieve 
lijn charming

Alexandra.Naleppa
Hervorheben
harten Umbruch raus



www.malibu-vans.com

Ontdek onze Malibu Vans  
op onze socialmediakanalen:


