
MÅNGSIDIGARE ÄN ALDRIG FÖRR!
Den rätta lösningen för alla van-entusiaster – bli inspirerad av den stora variationen för Malibu Van.
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www.malibu-vans.com



 MODELLER Innovativ planlösning med unikt tvårumskon-
cept, omklädningsrum och generös rumskänsla

 VARIANTER
• charming GT skyview eller charming coupé

• family-for-4 med uppställbart tak

 BO

•  Extra generös rumskänsla med mycket plats 
och fri siktlinje bakåt

•  XL-sittgrupp ”Maxi 4” med bred genomgång 
och extra stort soffbord

•  Tvårumskoncept med avgränsningsdörr för 
avgränsning av bodel och omklädningsrum

 KÖK
•  Premiumkök, 84-l-kompressorkylskåp på  

kökets kortsida mot entrén, man kommer  
då åt det utifrån och inifrån

 BADRUM

•  XL-flexibadrum ”1000+ med funktionen  
omklädningsrum” med avgränsningsdörr  
inklusive vikelement för avgränsning av bodel 
och omklädningsrum

 SOVA • Enkelsäng på längden ”200+”

 FÖRVARING

•  Högt universalskåp kan användas som 
köksskåp eller garderob

•   Stor garderob åtkomlig framifrån och uppifrån 
med liftfunktion och stor garderob som man 
kommer åt uppifrån med några enkla handgrepp

MALIBU VAN
FIRST CLASS – 
TWO ROOMS
INNOVATIV PLANLÖSNING MED 
UNIKT TVÅRUMSKONCEPT OCH 
GENERÖS RUMSKÄNSLA

Otroligt öppen rumskänsla med 
stor rörelsefrihet. Multifunktio-
nellt tvättrum med avgräns-
ningsdörr mot bodelen och 
funktionen omklädningsrum. 
Utökning omklädningsrum 
genom tvättrumsvägg som  
fälls inåt.

Modell 640 LE RB

STANDARDUTRUSTNING:

Stor  
sittgrupp

Tvårumskoncept 
med avgräns-

ningsdörr

84-l-kompressor-
kylskåp på kökets 

kortsida

Universellt
högt skåp

XL-flexibadrum 
”1000+ med funktio-

nen omklädningsrum” 

Stor garderob
under bakre 

sängen

Två 
stilar

charming 
GT skyview /

coupé

family-for-4 
med uppställ-
bart hybridtak

TILLVAL:



 MODELLER Allround med XL-kökskomfort och generös 
rumskänsla

 VARIANTER
• charming GT skyview eller charming coupé

• family-for-4 med uppställbart tak

 BO

•   Extra generös rumskänsla med mycket plats,  
fri siktlinje bakåt och platssparande skjutdörr 
till tvättrummet

•  XL-Soffgrupp ”Maxi 4” med bred genomgång 
och extra stort soffbord

 KÖK

•  XL-komfortkök med stor arbetsyta, utökad 
arbetsyta, övertäckning för diskhon och extra 
arbets- och avlastningsyta över kylskåpet

•  84-l-kompressorkylskåp placerat i separat 
universellt kombiskåp nere

•  Extra breda och djupa kökslådor med dubbel 
låsning

 BADRUM

•  XL-flexibadrum ”1000” med platssparande, 
tvådelad skjutdörr för att man ska kunna röra 
sig obehindrat i bodelen och extra bred öppning 
till tvättrummet

 SOVA
• Enkelsäng på längden ”200+” (640 LE K)

• Bakre tvärställd säng ”B160+” (600 DB K)

 FÖRVARING

•  Universellt kombiskåp över kylskåpet kan 
användas som köksskåp eller garderob

•   Stor garderob åtkomlig framifrån och uppifrån 
med liftfunktion och stor garderob som man 
kommer åt uppifrån med några enkla handgrepp 
(640 LE K)

•  Två separata garderober enkla att komma åt  
uppifrån (600 DB K)

Modellerna 600 DB K, 640 LE K

MALIBU VAN
DIVERSITY
ALLROUND MED XL-KÖKS- 
KOMFORT OCH GENERÖS  
RUMSKÄNSLA

Öppen rumskänsla med enorm 
rörelsefrihet och öppen siktlinje. 
XL-komfortkök med kraftfullt 
84-l-kompressorkylskåp i sepa- 
rat universellt kombiskåp, extra 
stora arbets- och avlastnings-
ytor, plus extra breda och djupa 
kökslådor och perfekt förvarings- 
koncept.

Stor  
sittgrupp

Mer 
rörelsefrihet

XL-komfortkök 
med extra stor 

arbetsyta

84-l-kompressor-
kylskåp i universal-

skåpet

XL-flexibad-
rum ”1000”

Stor garderob 
under den 

bakre sängen

Två 
stilar

charming 
GT skyview /

coupé

family-for-4 
med uppställ-
bart hybridtak

STANDARDUTRUSTNING:

TILLVAL:



 MODELLER
Mästaren i oberoende med exklusivt absorp-
tionskylskåp och flexibelt val av energikälla 
gasol, 12 V, 230 V

 VARIANTER • charming GT skyview eller charming coupé

 BO

•  Bred genomgång i bodelen mellan sittgruppen 
och köket, platssparande skjutdörr till tvätt- 
rummet

•  XL-Soffgrupp ”Maxi 4” med bred genomgång 
och extra stort soffbord

 KÖK

•  Komfortkök med stor arbetsyta, utökad 
arbetsyta och multifunktionell övertäckning  
för diskhon inkl. vägghållare

•  80-l-absorptionskylskåp i separat kombiskåp, 
på bekväm höjd, med automatiskt energival- 
system för gasol, 230 V och 12 V, därigenom 
betydligt lägre elförbrukning och mer oberoende

•  Extra breda och djupa kökslådor med dubbel 
låsning

 BADRUM

•  XL-flexibadrum ”1000” med platssparande, 
tvådelad skjutdörr för att man ska kunna röra 
sig obehindrat i bodelen och extra bred öppning 
till tvättrummet

 SOVA
• Enkelsäng på längden ”200+” (640 LE)

• Bakre tvärställd säng ”B160+” (600 DB)

 FÖRVARING

•  Takhögt kombiskåp med stor universell garde- 
rob under kylskåpet, invändig höjd 100 cm

•  Ytterligare stor garderob åtkomlig framifrån  
och uppifrån med liftfunktion stor garderob 
som man kommer åt uppifrån med några enkla 
handgrepp (640 LE)

•  Två separata garderober enkla att komma åt  
uppifrån (600 DB)

Modellerna 600 DB, 640 LE

MALIBU VAN
COMFORT
MÄSTAREN I OBEROENDE

Mer oberoende med exklusivt 
80-l-absorptionskylskåp med 
automatiskt energival: Gasol, 
230 V, 12 V och därigenom lägre 
elförbrukning. Maximal köks- 
komfort med extra arbets-/
avlastningsyta och extra breda 
kökslådor. Kylskåp i separat 
takhögt kombiskåp. Universell 
garderob undertill, fler garde- 
rober under den bakre sängen.

Stor  
sittgrupp

Komfortkök 
inkl. utökning 
av arbetsytan

Mer oberoende  
tack vare 80-l- 

absorptionskylskåp

XL-flexibad-
rum ”1000”

Garderober med 
upp till 100 cm 
invändig höjd

Stor varierbar 
förvaring bak

Tre 
stilar

charming 
GT skyview /

coupé

STANDARDUTRUSTNING:

TILLVAL:



 MODELLER Exklusiva modeller i versionen coupé eller  
GT skyview

 VARIANTER

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

•  family-for-4 med uppställbart tak  
(ej comfort-modellerna)

Höjdpunkter charming: 
Större invändiga höjd i förarhytten och bodelen 
skapar en helt ny rums- och körkänsla

GT skyview: Ej överskåp i förarhytten, istället 
panoramataklucka med skinnklädd takhimmel 
från förarhytten till över sittgruppen

coupé: Ej överskåp i förarhytten, istället tak-
baldakin som går in i förarhytten med dämpad 
belysning

Exklusiv standardutrustning ”charming”: 

•  Utökadytterdekor med jordglobssymbol och 
texten ”charming”

• Ratt och växelspaksknopp med läder

• 16” alufälgar Fiat Ducato

• Kylargrill i högglans svart

• Strålkastrarram i svart

• Stötfångare lackerad i fordonets färg

•  Extraförvaringsfack i överskåpet vid ingången

•  Uppgradering dämpad LED-belysning: Indirekt 
dämpad belysning på förar- och passagerarsida, 
dämpad LED-belysning vid dubbelgolv sittgrupp

• Skyddande lock i entrén

Modellerna 600 DB, 640 LE, 
600 DB K, 640 LE K, 640 LE RB

EXKLUSIVA MODELLER  
I VERSIONEN COUPÈ ELLER  
GT SKYVIEW

Den större invändiga höjden i 
förarhytten och bodelen skapar 
en helt ny rums- och körkänsla. 
Med den exklusiva standard- 
utrustningen ”charming“.

Valfritt 
coupé eller 
GT skyview

Större invän-
dig höjd i 

förarhytten

Exklusiv 
utrustning

Sportig 
utvändig 

design

Indirekt 
dämpad 

belysning

Tre
stilar

family-for-4 
med uppställ-
bart hybridtak

STANDARDUTRUSTNING:

TILLVAL:

MALIBU VAN



 MODELLER
Följeslagare i vardagen med korta fordonsläng-
der under 6 meter, extra bra för stadskörning och 
perfekt som andrabil

 VARIANTER • family-for-4 med uppställbart tak

 BO

•  Maximal plats med kort fordonslängd genom 
smatt, kompakt rumsuppdelning och fri siktlinje 
bakåt

•  Kompakt sittgrupp, inriktad på kort fordonslängd 
och soffbord med vridbar förlängning

 KÖK

•  Kompakt sidokök med stor arbetsyta, utökad 
arbetsyta och övertäckning för diskhon

• 84-l-kompressorkylskåp integrerat i sidoköket

•  Bekväm åtkomst kylskåp genom mycket plats, 
tack vare öppen åtkomst till tvättrummet och 
one-level-golv utan nivåskillnader till in i 
tvättrummet

 BADRUM
•  Kompaktbadrum med platssparande fällbart 

handfat, vridbar toalett och helt avgränsnings-
bar dusch med stabil vikdörr

 SOVA
• Enkelsäng på längden ”200+” (600 LE)

• Bakre tvärställd säng (540 DB)

 FÖRVARING

•  Stor garderob åtkomlig framifrån och uppifrån 
med liftfunktion och stor garderob som man 
kommer åt uppifrån med några enkla handgrepp 
(600 LE)

• Stor garderob över bakre tvärställd säng (540 DB)

Modellerna 540 DB, 600 LE

FÖLJESLAGARE I VARDAGEN 
MED KORTA FORDONS- 
LÄNGDER UNDER 6 METER

Flexibel allround, extra bra för 
stadskörning och perfekt som 
andrabil. Maximal komfort vid 
extra kort fordonslängd genom 
smart, kompakt rumsuppdel-
ning.

STANDARDUTRUSTNING:

Kompakt 
sittgrupp

Kompakt 
kök

84-l-kompressor-
kylskåp 

i sidoköket

Platssparande 
kompaktbad-

rum

Instegshöjd i 
sängarna endast 
64 cm (540 DB)

Stor 
garderob

Två 
stilar

family-for-4 
med uppställ-
bart hybridtak

TILLVAL:

MALIBU VAN
COMPACT



 MODELLER Malibu Van med fyra fullvärdiga sovplatser och 
uppställbart tak med unik hybridkonstruktion

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

compact

• charming GT skyview eller charming coupé

Höjdpunkter uppställbart tak: 

•  Fyra fullvärdiga sovplatser med en bäddyta i  
det uppställbara taket på 200 x 135 cm

•  Glasfiberarmerad  takbeläggning ”Protect” för 
att skydda det uppställbara taket mot hagel  
och yttre skador

• Låg egenvikt på endast 105 kg

•  Bestående av mycket stabil sandwich och  
designelement av plast på sidorna

•  Premium-fönster i tvättrumsväggen för till- 
räcklig ventilation (ej compact-modellerna)

•  Takspoiler för att minimera vindljud 
(ej GT skyview-modeller)

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

MALIBU VAN
FAMILY-FOR-4
UPPSTÄLLBART TAK MED UNIK 
HYBRIDKONSTRUKTION

Fyra utmärkta sovplatser med 
uppställbart hybridtak, bestående 
av mycket stabil sandwich och 
designelement av plast på sidorna. 
Glasfiberarmerad takbeläggning 
”Protect” som skydd mot hagel 
och skador, låg egenvikt på endast 
105 kg.

Uppställbart 
hybridtak

Bäddmått 
sovtak

200 x 135 cm

Hagelskydd tack vare 
glasfiberarmerad tak- 
beläggning ”Protect”

Klassens 
bästa 

isolering

Främre 
takspoiler 

(ej GT skyview)

Låg vikt 
uppställbart tak: 

105 kg

charming  
GT skyview/ 

coupé

Premiumfönster 
i tvättrums-

väggen

STANDARDUTRUSTNING:

TILLVAL:



99 cm

636 cm

205 cm 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm

202 x 90 cm 
189 x 102 cm

636 cm

202 x 90 cm 
189 x 102 cm

191 x 164 / 
150 cm

599 cm

191 x 164 / 
150 cm

599 cm
636 cm

202 x 90 cm 
189 x 102 cm

99 cm 99 cm90 cm 90 cm

599 cm

191 x 164 / 
150 cm

205 cm

202 x 90 cm 
189 x 102 cm

636 cm

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 – mästaren i oberoende

640 LE RB

Malibu Van  
first class – two rooms

Malibu Van diversity –  
allround med XL-kökskomfort

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

Även som Malibu Van family-for-4 med uppställbart hybridtak

Gasol
2 x 11 kg

Gasol
2 x 11 kg

Gasol
2 x 11 kg

Gasol
2 x 11 kg

Gasol
2 x 11 kg

Malibu van compact – följeslagare i vardagen med korta fordonslängder under 6 meterMODELLÖVERSIKT MALIBU VAN 

Malibu Van charming – exklusiva modeller som coupé eller GT skyview med utökad standardutrustning

Gasol
2 x 11 kg

Gasol
2 x 11 kg

Gasol
2 x 11 kg

Gasol
2 x 11 kg

Gasol
2 x 11 kg

Även som Malibu Van family-for-4 med uppställbart hybridtak

Gasol
2 x 5 kg

Gasol
2 x 11 kg

UNIK
 INNOVATIV

Även som Malibu Van family-for-4 med uppställbart hybridtak

För Malibu Van är det variation som gäller! De tre modellvarianterna Malibu Van compact, comfort och diversity finns 
nu i vardera två längder och med first class – two rooms blir det sju grundmodeller. Fem av de här grundmodellerna 
finns som family-for-4 med det unika uppställbara hybridtaket. Dessutom kan fem modeller även levereras som 
charming coupé eller charming GT skyview. Den som multiplicerar detta med de två eller till och med tre olika stilarna 
hamnar på en fascinerande variation på mer än 50 modellvarianter. Hit kommer ungefär ett dussin tyg- och skinn- 
utföranden på dynorna. Därför liknar en Malibu Van knappt någon annan. 
Din personliga van – för Malibu är det verklighet.



www.malibu-vans.com

Upptäck våra Malibu Vans 
i våra kanaler på sociala medier:


