
DEN MEST MANGFOLDIGE!
Den riktige løsningen for van-entusiaster – la deg inspirere av Malibu Van spektret.
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www.malibu-vans.com



 MODELLER
Innovativ planløsning med enestående toroms- 
konsept, omkledningsrom og storslått rom- 
følelse

 VARIANTER
• charming GT skyview eller charming coupé

• family-for-4 med hevetak

 BODEL

•  Ekstra storslått romfølelse med mye plass for  
bevegelse og fri siktlinje til bakre del

•  XL-sittegruppe “Maxi 4” med bred gjennom-
gang og ekstra stort bodelsbord

•  Toroms-konsept med romdelerdør somavdeler 
bodel og omkledningsrom

 KJØKKEN
•  Premiumkjøkken, med 84 l kompressorkjøle-

skap ved fronten av kjøkkenet mot entréen, 
tilgjengelig utenfra og innenfra

 BAD
•  XL-flexibad “1000+ med funksjon omkled-

ningsrom” med romdelerdør inklusive sving- 
element for skille mot bodel og omkledningsrom

 SOVEROM • Langsgående enkeltseng “200+”

  OPPBEVA-
RINGSROM

•  Universal-høyskap kan brukes individuelt som 
kjøkken-, kles-, eller tøyskap.

•  Stort klesskap tilgjengelig forfra og ovenfra 
takket være hevefunksjon og stort tøyskap lett 
tilgjengelig ovenfra via “ett-grepstilgang”

MALIBU VAN
FIRST CLASS – 
TWO ROOMS
INNOVATIV PLANLØSNING MED 
UNIKT TOROMS-KONSEPT OG 
STORSLÅTT ROMFØLELSE

Utrolig åpen romfølelse med stor 
bevegelsesfrihet. Multifunksjo-
nelt vaskerom med romskilledør 
mot bodelen og funksjon som 
omkledningsrom. Omklednings-
rommet kan utvides ved å svinge 
vaskeromsveggen innover.

Modell 640 LE RB

STANDARDUTSTYR:

Stor  
sittegruppe

Toroms-konsept 
med romdeler- 

dør

84 l kompressor-
kjøleskap ved fronten 

av kjøkkenet

Universelt
høyskap

XL-flexibad  
“1000+ funksjon 

omkledningsrom” 

Stort kles-/ 
tøyskap

under bakre seng

To møbel- 
konsepter

charming 
 GT skyview/

coupé

family-for-4 
med hybrid- 

hevetak

TILVALG:



 MODELLER Allrounder med XL-kjøkkenkomfort og storslått 
romfølelse

 VARIANTER
• charming GT skyview eller charming coupé

• family-for-4 med hevetak

 BODEL

•  Ekstra storslått romfølelse med mye plass for  
bevegelse og fri siktlinje til bakre del og plass- 
besparende skyvedør til vaskerommet

•  XL-bodelsittegruppe “Maxi 4” med bred gjen-
nomgang og ekstra stort bodelsbord

 KJØKKEN

•  XL-komfortkjøkken med ekstra stor kjøkken-
benk, utvidet arbeidsflate, deksel over oppvask-
kum og ekstra arbeids-og avlastningsplate over 
kjøleskapet

•  84-l-kompressorkjøleskap i separat universal 
kombiskap plassert nede

•  Ekstra brede og dype kjøkkenskuffer med 
dobbelt lås

 BAD
•  XL-flexibad “1000” med plassbesparende, 

todelt skyvedør for uinnskrenket bevegelse i 
bodelen og ekstra bred tilgang til vaskerommet

 SOVEROM
• Langsgående enkeltseng “200+” (640 LE K)

• Tverrstilt bakre seng “B160+” (600 DB K)

  OPPBEVA-
RINGSROM

•  Universal-kombiskap over kjøleskap kan brukes 
som kjøkken- eller tøyskap

•   Stort klesskap tilgjengelig forfra og ovenfra 
takket være hevefunksjon og stort tøyskap med 
enkel tilgang ovenfra via “ett-grepstilgang”  
(640 LE K)

•  To separate klesskap med enkel tilgang ovenfra  
(600 DB K)

Modellene 600 DB K, 640 LE K

MALIBU VAN
DIVERSITY
ALLROUNDER MED XL-KJØKKEN- 
KOMFORT OG STORSLÅTT ROM- 
FØLELSE

Åpen romfølelse med stor be- 
vegelsesfrihet og fri siktlinje. 
XL-komfortkjøkken med svært 
effektivt 84 liters kompressor- 
kjøleskap i separat kombi-univer- 
salskap, ekstra stor arbeids- og 
avlastningsflater, ekstra brede og 
dype kjøkkenskuffer og perfekt 
oppbevaringskonsept.

Stor  
sittegruppe 

Større 
bevegelses-

frihet

XL-komfortkjøkken 
med ekstra stor 

kjøkkenbenk

84 l kompressor- 
kjøleskap i 

universalskap

XL-flexibad 
“1000”

Stort klesskap 
under 

bakre seng

To møbel- 
konsepter

charming 
 GT skyview/

coupé

family-for-4 
med hybrid- 

hevetak

STANDARDUTSTYR:

TILVALG:



 MODELLER
Mesteren i entusiasme med eksklusivt absorb-
sjonskjøleskap og fleksibelt energivalg gass, 12 V, 
230 V

 VARIANTER • charming GT skyview eller charming coupé

 BODEL

•  Bred gjennomgang til bodelen mellom sitte-
gruppe og kjøkken, plassbesparende skyvedør 
til badet

•  XL-sittegruppe “Maxi 4” med bred gjennom-
gang og ekstra stort bodelsbord

 KJØKKEN

•  Komfortkjøkken med stor kjøkkenbenk, utvidet 
arbeidsflate og multifunksjonelt deksel over 
oppvaskkummen inkl. veggholder

•  80-l-absorbsjonskjøleskap i separat kombiskap, 
plassert på gripehøyde, med automatisk 
energivalgsystem for gass, 230 V og 12 V, 
dermed betydelig lavere strømforbruk og høyere 
entusiasme

•  Ekstra brede og dype kjøkkenskuffer med 
dobbelt lås

 BAD

•  XL-flexibad “1000” med plassbesparende, 
todelt skyvedør for uinnskrenket bevegelse i 
bodelen og ekstra bred og ekstra bred tilgang  
til vaskerommet

 SOVEROM
• Langsgående enkeltseng “200+” (640 LE)

• Tverrstilt bakre seng “B160+” (600 DB)

  OPPBEVA-
RINGSROM

•  Kombiskap i full høyde med stort universal- 
klesskap under kjøleskap, Innvendig høyde  
100 cm

•  Ekstra stort klesskap tilgjengelig forfra og 
ovenfra takket være hevefunksjon og stort 
tøyskap med enkel tilgang ovenfra via 
“ett-grepstilgang” (640 LE)

•  To separate klesskap lett tilgjengelig ovenfra 
(600 DB)

Modeller 600 DB, 640 LE

MALIBU VAN
COMFORT
MESTEREN I ENTUSIASME

Enda mer entusiasme ved eksklu- 
siv 80-l-absorpsjonskjøleskap med 
automatisk valg av energikilde: 
Gass, 230 V, 12 V og dermed lavt 
strømforbruk. Maksimal kjøkken-
komfort med ekstra arbeids- og 
avlastningsflater og ekstra brede 
kjøkkenskuffer. Kjøleskap i sepa- 
rat kombiskap i full høyde. Under- 
liggende universal-klesskap, flere 
klesskap under bakre seng.

Stor  
sittegruppe

Komfortkjøkken 
med utvidelse av 
kjøkkenbenken

Mer entusiasme, 
takket være 80 l  

absorbsjonskjøleskap

XL-flexibad
“1000”

Klesskap med 
inntil 100 cm 

innvendig høyde

Stort  
oppbevaringsrom  

i bakre del

Tre møbel-
konsepter

charming 
 GT skyview/

coupé

STANDARDUTSTYR:

TILVALG:



 MODELLER Eksklusivmodeller i versjon coupé eller  
GT skyview

 VARIANTER

•  Modeller: first class – two rooms, diversity, 
comfort

•  family-for-4 med hevetak  
(ikke comfort-modeller)

charming høydepunkter: 
Større innvendig høyde i førerhuset og bodels- 
område skaper en komplett ny rom- og kjøre- 
følelse

GT skyview: Bortfall overskap over førerhus, til 
gjengjeld panorama takluke med skinntrukket 
himling fra førerhuset til over sittegruppen

coupé: Bortfall overskap over førerhus, til 
gjengjeld takbaldakiner gjennomgående inntil 
førerhuset med indirekte ambientebelysning

Eksklusivt standardutstyr “charming”: 

•  Utvidet dekor utvendig med globussymbol og 
skrifttrekk “charming”

• Ratt og girkule i skinn

• 16” aluminiumsfelger Fiat Ducato

• Kjølergrill i høyglans svart

• Lyskasterinnramming i svart

• Støtfanger lakkert i bilens farge

•  Ekstra avlastningsplate på overskap i entréen

•  Upgrade LED-ambientebelysning: Indirekte 
ambientebelysning på fører- og passasjerside, 
LED-ambientebelysning på dobbeltgulv ved 
sittegruppe

• Teknikkdeksel i entréen

Modeller 600 DB, 640 LE, 
600 DB K, 640 LE K, 640 LE RB

EKSKLUSIVMODELLER I 
VERSJON COUPÉ ELLER  
GT SKYVIEW

Den utvidede innvendige høyden  
i førerhuset og bodelsområde gir 
en helt ny rom- og kjørefølelse. 
Med eksklusivt standardutstyr 
“charming”.

Velg mellom 
coupé eller 
GT skyview

Større 
innvendig høyde  

i førerhuset

Eksklusiv 
utrustning

Sportslig 
utvendig 

design

Indirekte 
ambiente- 
belysning

Tre Møbel-
konsepter

family-for-4 
med hybrid- 

hevetak

STANDARDUTSTYR:

TILVALG:

MALIBU VAN



 MODELLER
Hverdagsledsager med korte kjøretøylengder 
under 6 meter, særlig egnet for bruk i byen og 
ideell som bil nummer to

 VARIANTER • family-for-4 med hevetak

 BODEL

•  Maksimal plass for bevegelse sammen med 
kort kjøretøylengde ved gjennomtenkt, kompakt 
rominndeling og fri siktlinje til bakre del

•  Kompakt sittegruppe, innrettet for kort 
kjøretøylengde og bodelsbord med utsvingbar 
utvidelse av bordflaten

 KJØKKEN

•  Kompakt kjøkken på siden med stor arbeids-
benk, utvidet arbeidsflate og deksel over 
oppvaskkum

•  84 l kompressorkjøleskap i kjøkken på siden 
integrert

•  Bekvem tilgang til kjøleskapet ved stort 
bevegelsesrom, takket være åpen tilgang til 
vaskerommet og trinnløst One-Level-gulv  
helt inntil vaskerommet

 BAD
•  Kompaktbad plassbesparende vaskeservant som 

kan slås opp, toalett som kan svinges bort og 
dusj som kan avdeles helt med stabil glidedør

 SOVEROM
• Langsgående enkeltseng “200+” (600 LE)

• Tverrstilt bakre seng “B160+” (540 DB)

  OPPBEVA-
RINGSROM

•  Stort klesskap tilgjengelig forfra og ovenfra 
takket være hevefunksjon og stort tøyskap  
med enkel tilgang ovenfra via “ett-grepstilgang” 
(600 LE)

•  Stort kles- og tøyskap over tverrstilt bakre seng 
(540 DB)

Modeller 540 DB, 600 LE

TIL HVERDAGSBRUK MED 
KORTE KJØRETØYLENGDER 
UNDER 6 METER

Fleksibel allrounder, særlig for 
bruk i byen og ideell som bil 
nummer to. Maksimal komfort 
med ekstra kort kjøretøylengde 
basert på vel gjennomtenkt, 
kompakt rominndeling.

STANDARDUTSTYR:

Kompakt 
sittegruppe

Kompakt 
kjøkken

84 l kompressor-
kjøleskap 

i kjøkken på siden

Plass- 
besparende 
kompaktbad

Innstegshøyde 
til seng bare  

64 cm (540 DB)

Stort tøy-/ 
klesskap

To møbel-
konsepter

family-for-4 
med hybrid- 

hevetak

TILVALG:

MALIBU VAN
COMPACT



 MODELLER Malibu Van med fire fullverdige soveplasser og 
hevetak i enestående hybridkonstruksjon

 VARIANTER
•  Modeller: first class – two rooms, diversity, 

compact

• charming GT skyview eller charming coupé

Hevetak høydepunkter: 

•  Fire fullverdige soveplasser med et sengemål  
i hevetaket på 200 x 135 cm

•  GFK-takbelegg “Protect” av glassfiberarmert 
plast beskytter hevetaket mot hagl og skader 
utenfra

• Lav egenvekt på bare 105 kg

•  Består av ytterst stabil sandwich og design- 
elementer av plast på siden

•  Premium-vinduer i vaskerommet for tilstrekke-
lig ventilasjon (ikke compact-modeller)

•  Takspoiler for minimering av vindstøy  
(ikke GT skyview-modeller)

Modeller 540 DB, 600 LE, 
600 DB K, 640 LE K, 640 LE RB

MALIBU VAN
FAMILY-FOR-4
HEVETAK I EN ENESTÅENDE 
HYBRIDKONSTRUKSJON

Fire fullverdige soveplasser med 
hybrid-hevetak, bestående av 
ytterst stabil sandwich og design- 
elementer av plast på siden. Taket 
er belagt med glassfiberarmert 
plast “Protect” til vern mot hagl 
og skader. Lav egenvekt på bare 
105 kg.

Hybrid- 
hevetak

Sengemål i 
sovetaket 

200 x 135 cm

Takbelegget “Protect” 
av glassfiberarmert 

plast beskytter mot hagl

Klassens 
beste 

 isolasjon

Takspoiler  
i front (ikke 
GT skyview)

Lav egen- 
vekt hevetak: 

105 kg

charming  GT 
skyview/ 

coupé

Premium-vindu i  
vaskeromsveggen

STANDARDUTSTYR:

TILVALG:
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202 x 90 cm 
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202 x 90 cm 
189 x 102 cm
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150 cm

599 cm
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202 x 90 cm 
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205 cm 205 cm

191 x 164 / 
150 cm

599 cm

205 cm

202 x 90 cm 
189 x 102 cm

636 cm 636 cm

202 x 90 cm 
189 x 102 cm

205 cm

90 cm 99 cm 90 cm 99 cm 99 cm

205 cm

541 cm

191 x 164 / 
126 cm

64 cm

599 cm

202 x 90 cm 
187 x 102 cm

205 cm

99 cm

Malibu Van comfort – mesteren i entusiasme

640 LE RB

Malibu Van  
first class – two rooms

ENESTÅENDE
INNOVATIV

Malibu Van diversity –  
allrounder med XL-kjøkkenkomfort

600 DB K 640 LE K 600 DB 640 LE 600 DB 
coupé eller GT skyview

640 LE 
coupé eller GT skyview

600 DB K
coupé eller GT skyview

640 LE K
coupé eller GT skyview

640 LE RB 
coupé eller GT skyview

540 DB 600 LE

Også som Malibu Van family-for-4 med hybrid-hevetak

Gass
2 x 11 kg

Gass
2 x 11 kg

Gass
2 x 11 kg

Gass
2 x 11 kg

Gass
2 x 11 kg

Malibu Van compact – hverdagsledsager med korte kjøretøylengde under 6 meter

Mangfold er program hos Malibu Van! De tre modellvariantene Malibu Van compact, comfort og diversity finnes i to 
lengder, i tillegg kommer first – two rooms, det resulterer allerede i sju basismodeller. Fem av disse basismodellene får 
du som family-for-4 med det enestående hybrid-hevetaket. I tillegg er fem modeller også tilgjengelig som charming 
coupé eller charming GT skyview. Den som multipliserer dette med de henholdsvis to eller tre møbelkonsepter, kommer 
til et fascinerende mangfold på mer enn 50 modellvarianter. I tillegg finnes omtrent et dusin forskjellige utførelser i 
stoff og skinn. Derfor er én Malibu Van knapt lik en annen. 
Den individuelle Van – hos Malibu er det virkelighet.

MODELLOVERSIKT MALIBU VAN 

Malibu Van charming – eksklusive modeller som coupé eller GT skyview med ekstra standardutstyr

Gass
2 x 11 kg

Gass
2 x 11 kg

Gass
2 x 11 kg

Gass
2 x 11 kg

Gass
2 x 11 kg

Også som Malibu Van family-for-4 med hybrid-hevetak

Gass
2 x 5 kg

Gass
2 x 11 kg

Også som Malibu Van family-for-4 med hybrid-hevetak



www.malibu-vans.com

Følg Malibu Vans på våre 
sosiale mediekanaler:


