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Du letar efter något speciellt? Då är en Malibu Van precis det rätta. För bakom den finns 

nästan 40 års erfarenhet av att konstruera speciella campingbussar. Och ett innovativt och 

ägarstyrt företag med mycket engagerade medarbetare. Alla har bara ett mål: den bästa  

campingbussen för dig och din semester. Essensen av det blir Malibu Van.

Erfarenheten och kärleken till campingbussen märker du i varje detalj i Malibu Van. Det  

börjar med den attraktiva utvändiga designen och är på långa vägar inte slut med innovativa 

planlösningar och både fantasifulla och praktiska detaljer.

I kompakta och behändiga Malibu Van är man hemma också när man reser. För den är bussen 

att trivas i bland komfort-campingbussarna. Med en trivsam inredning på avancerad husbils-

nivå. En utsökt utrustning. Med komponenter av utmärkt kvalitet. Allt omsorgsfullt tillverkat 

och bearbetat. För dig och din Malibu Van är nämligen bara det bästa bra nog. Det finns  

en anledning till att vi säger att ”Malibu Van är bäst i klassen” med ett mycket attraktivt  

förhållande pris/erhållet värde.

MALIBU – UNGT MÄRKE MED LÅNG TRADITION
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NÄR BÅDE KVALITET OCH BAKGRUND STÄMMER.

Redan 1979 släppte Carthagos grundare Karl-Heinz Schuler de första Malibu-fordonen och kvalitetskraven var redan då höga. Med  

övertygande kvalitetsegenskaper tagna från husbilarnas premiumklass överförda på vanklassen. Resultatet blir en unik komfort,  

intelligent utnyttjande av utrymmet och många speciella detaljer som kommer att ge mycket glädje på resan. Med fräscha idéer och 

ambitionen att skapa standarder i en ny klass.



5Företaget Malibu   |

Som ledarteam hos Carthago står de 
bakom märket Malibu (fr. vä till hö.): 
Johannes Stumpp (chef ekonomi och 
personal), Karl-Heinz Schuler 
(grundare, innehavare och 
stiftelseordförande),  
Bernd Wuschack (chef försäljning, 
marketing, kundservice),  
Anton Fetscher (chef teknik).
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> Modellfördelar:
•  Generösa bäddmått med 195 x 158/140 cm,  

instegshöjd 90 cm
•  Hög förvaring under sängen, kan utökas  

i mitten genom att man fäller upp sänghalvorna
•  Gasolbox 2 x 11 kg flaskor

> Modellfördelar:
•  Extra kort fordon – perfekt följeslagare i vardagen
•  Trots kompakt längd stort bäddmått med 193 x 137/126 cm,  

låg instegshöjd 64 cm
•  Förvaring under sängen, kan utökas i mitten genom  

att man fäller upp sänghalvorna
•  Gasolbox 2 x 5 kg flaskor

> Modellfördelar:
•  Längsta sängarna i vanklassen med 196 x 104 cm  

och 185 x 91 cm, låg instegshöjd 64 cm
•  Förvaring under sängarna, kan utökas i mitten genom  

att man fäller upp sänghalvorna
•  Gasolbox 2 x 5 kg flaskor

MALIBU VAN 540 MALIBU VAN 600 LE 
LOW-BED

MALIBU VAN 600 DB

VAD DU ÄN VILL HA SÅ HAR VI PLANLÖSNINGEN FÖR DET:
Kompaktmodeller
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635 cm

599 cm 599 cm
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> Modellfördelar:
•  Generösa bäddmått trots low-bed-position med  

193 x 158 / 140 cm, samtidigt låg instegshöjd på 64 cm
•  Förvaring under sängen, kan utökas i mitten genom  

att man fäller upp sänghalvorna
•  Gasolbox 2 x 5 kg flaskor

> Modellfördelar:
•  Största våningssängar i vanklassen med 193 x 158/140 cm   

och 173 x 132 cm, instegshöjd säng 64 cm resp. 138 cm
•  Förvaring under sängen, kan utökas i mitten genom  

att man fäller upp sänghalvorna
•  Gasolbox 2 x 5 kg flaskor

> Modellfördelar:
•  Längsta sängarna i vanklassen med 196 x 91 cm  

och 181 x 102 cm, instegshöjd 90 cm
•  Stor förvaring under sängarna, kan utökas i mitten 

genom att man fäller upp sänghalvorna
•  Gasolbox 2 x 11 kg flaskor

MALIBU VAN 600 DB 
LOW-BED

MALIBU VAN 600
DSB 4

MALIBU VAN 640 LE

Kompaktmodeller



205 cm 205 cm

90 cm 90 cm

599 cm
635 cm

599 cm
635 cm

PLANLÖSNINGAR CHARMING

> Modellfördelar:
•  Inredning Charming
•  Generösa bäddmått med 195 x 158/140 cm,  

instegshöjd 90 cm
•  Stor förvaring, kan utökas i mitten genom  

att man fäller upp sänghalvorna
•  Gasolbox 2 x 11 kg flaskor

> Modellfördelar:
•  Inredning Charming
•  Längsta sängarna i vanklassen med 196 x 91 cm  

och 181 x 102 cm, instegshöjd 90 cm
•  Stor förvaring under sängarna, kan utökas i mitten genom  

att man fäller upp sänghalvorna
•  Gasolbox 2 x 11 kg flaskor

MALIBU VAN 600 DB
CHARMING

MALIBU VAN 640 LE
CHARMING
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INTERIÖR CLASSIC ”TURIN” (undantaget Charming)

> Stilen Turin

> PVC-golv med båtdäcksmönstret Virginia
< Malibu Van 640 LE, stilen classic Turin, design Venezia
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STILEN ”DELIGHT” (undantaget modellerna 540, 600 LE, Charming)

> Stilen Delight: fronter överskåp i bicolor Turin / Creme

> PVC-golv med båtdäcksmönstret Virginia
<  Malibu Van 600 DB low-bed, stilen Delight, designen Barcelona
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MODELLSERIEN CHARMING (modellerna Charming 600 DB, Charming 640 LE)

>  Med den ljusa trädekoren ädelkörsbär och den indirekta LED- 
stämningsbelysningen skapas en extra behaglig stämning.

> ”Fineline-parkett” med parkettlook
<  Malibu Van 600 DB Charming, designen Palermo

Bo |  
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100 cm

< Bordet är flexibelt – som ditt 
semesterprogram: Vid behov fäller 
man enkelt ut den extra bordsytan.

> Förvaring är guldvärt: Gläd dig 
över förvaringsfacket i dubbel-
golvet. 

>Den extra stora garderoben i 
bodelen har plats för galgar och en 
extra invändig höjd på 100 cm. 
(Förutom modellerna 540, 600 LE 
low-bed).

BO
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< Van med husbilskaraktär:  
Det ser du på Malibus snickeri-
kvalitet med kryssfanér, teknik 
med skruvar och tappar plus den 
höga kvaliteten på metall-
gångjärn, -beslag och lådor.

< Kvalitetsdynor i bodelen med 
skumkärna, hög kvalitet och tåliga 
klädslar.

Fördelar:
•  Generös soffgrupp som är bekväm att sitta i, kvalitetsdynor 

och -överdrag

•  Extra stort bord, enkel utökning av bordsskivan ger plats  

för fyra personer

•  Bordet monteras också mycket enkelt utanför

•  Tillräckligt med plats för benen när man sitter

•  Stor sitthöjd under överskåpen

•  Behaglig och tillräckligt stark LED-belysning, stämningsljus 

och riktat läsljus

•  Extra djup och hög garderob under kylskåpet, höjd: 100 cm 

(förutom modellerna 540, 600 LE low-bed)

•  Malibu kvalitetssnickerier för högsta stabilitet, hållbarhet  

och minskad risk för störande ljud under körning – t.ex. med 

mikrofibermaterial av hög kvalitet på tak, sidoväggar och 

inuti överskåpen
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> Utöka arbets- och avlastningsytan precis som du behöver: du fäller 
enkelt upp arbetsskivan till vänster på höjden för köksbänken och till 
höger skjuter du diskhoövertäckningen (samtidigt skärbräda) i 
väggskenan.

LAGA MAT

Fördelar:
•  Utökad köksförvaring med utdragsförvaringen 

i soffan mitt emot

•  Energieffektivt absorptionskylskåp med AES 

(automatisk energival för gasol, ström,  

batteri) exklusivt utvecklat för Malibu, på  

bekväm höjd, samtidigt med extra hög garde-

rob undertill

•   Stor arbetsyta utan skillnader i höjd

• Multifunktionell diskhoövertäckning

•  Kökslådorna används mycket bekvämt genom 

den automatiska Softclose-stängningen

•   Djupa, rymliga kökslådor med hög stabilitet 

•   Gashäll med 2 lågor med automatisk tändning
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> Kylskåpet som har utvecklats enkom för Malibu ger mer frihet genom 
oberoende. Drift möjligt med gasol, 12 V eller 230 V. Den optimerade 
inbyggnaden skapar rörelsefrihet i mittgången och plats för en hög 
garderob undertill.

> De tre djupa lådorna med automatisk Softclose-stängning har 
”hemmakvalitet” och har redan ett funktionellt inredningssystem.

> > > Dubbelt smart: Diskhoövertäckningen blir en utmärkt skärbräda 
som samtidigt kan användas som avlastningsyta.

> > Äkta utökning: Den utfällda extra arbetsytan ansluter jäms med 
utan höjdändring.

> Används inte spisen av rostfritt stål med 2 lågor, får man extra 
avlastningsyta med täckskivan av glas.

Laga mat |
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81,5 cm

58 cm

>  Genom att fälla undan toaletten 
skapas en rymlig duschkabin med 
fasta sektionsväggar.

3-IN-1- 
FLEXIBADRUM

Det största badrummet  
i klassen 
(utantaget 540, 600 LE)

Vrid
bar toalett

Vikbar duschdörr



15

185 cm

53 cm

> Den lilla avlastningsytan infälld 
i väggen visar hur genomtänk-
ta förvaringslösningarna är in i 
minsta detalj.

> Den massiva skjutdörren med 
ergonomiskt metallhandtag håller 
högsta kvalitet. Den begränsar 
inte mittgången när den är öppen 
och ger största möjliga rörelsefrihet.

< Handfat, spegel, badrumsskåp, 
toalett, dusch – allt används  
bekvämt i det patenterade 
3-i-1-flexbadrummet. 

Badrum |

Fördelar:

Det patenterade 3-i-1-flexbadrummet med maximal komfort

•  Störst tvättrum och duschkabin i klassen

•  Vridbar toalett skapar generös duschkabin

•  Fasta sektionsväggar avgränsar den stora duschkabinen och 

håller omgivningen säkert torr

• Mycket utrymme när toaletten nyttjas
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185 cm

Vridbar toalett> I kompaktbadrummet är alla 
funktioner tillgängliga med ett 
handgrepp - t.ex. det praktiska, 
platssparande fällbara handfatet 
eller den vridbara toaletten.

KOMPAKTBADRUM
Undret av utrymme  
(undantaget 540, 600 LE)

>  Duschen kan avgränsas med 
sektionselement/vikdörr.

Mer på 
www.malibu-carthago.com

ut
fä

llb
ar
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Badrum |

Fördelar:

Kompaktbadrummet

•  Komfort på minsta utrymme tack vare toalett 

som kan fällas undan

•  Man fäller enkelt ut handfatet från väggen när 

det skall användas

•  Med stabila sektionsdörrar skapas snabbt  

en äkta dusch med mycket plats och håller  

omgivningen säkert torr

•  När skjutdörren är öppen skapas mer plats 

framför köksdelen tack vare golv ”one level” 

utan nivåskillnader > Kvaliteten på snickerierna  
i Malibu märks i alla detaljer.

<

Handfatet är platssparande 
integrerat i väggen. Fäll bara ut 
det så får du vatten.

< När duschdörren är öppen  
i kompaktbadrummet finns mer 
plats framför köksdelen tack vare 
golv ”one level” in i tvättrummet.



18

>

I det stora tvätt- och klädskåpet 
över dubbelsängen finns mycket 
plats (modell 540).

SOVA 
i kompaktklassen: Malibu 540, 600 LE low-bed

> Modell 540 Över enkelsängarna: rymlig 
garderob (modell 600 LE low-bed).

>

 Modell 600 LE low-bed: Maibu Van´s är utrustade med de 
största sängarna i vanklassen. De har även en speciell 
sovkvalitet för i alla van´s sover du på en ventilerad ribbotten 
och en 7-zons kallskumsmadrass.

>>
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SOVA 
i komfortmodellerna Malibu 600 DB, 600 DB low-bed
Du väljer själv: lågt eller högt

> Modellen 600 DB har även en 
bekväm utdragbar sängtrappa. 
Praktiskt: Det fungerar samtidigt 
som avgränsning mot garage-
delen.

>

 Modell 600 DB: Nattro med mycket plats: 
Dubbelsängen på tvären har den bekväma 
storleken 195 x 158/140 cm.

Sovrum |

> Med det extra låga insteget på 
64 cm i 600 DB low-bed lägger 
man sig bekvämt i sängen.
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< Av sovrummet blir det då ett 
enormt förvaringsutrymme, vid 
alla modeller fäller man enkelt upp 
och fäster sängarna.

>

 Modell 640 LE: Njut av sängstorleken på  
196 x 91 cm / 181 x 102 cm. Med den extra breda 
sängtrappan används sängarna enkelt och den 
kan dessutom användas som förvaring. För att 
använda förvaringen bak kan den dock enkelt 
tas bort helt.

> Sängarna i Malibu Van har hög sovkomfort med 
ventilerad ribbotten och 7-zons kallskumsmadrass.

SOVA 
i Malibu 640 LE

> Köldskydd vid huvudänden    
(Malibu Van 640 LE).
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Fördelar:

• Störst ligglängder i vanklassen för bekväm  

 och god sömn

•  Största möjliga plats för huvudet och sitthöjd 

•  Väggarna är klädda med exklusivt mikrofiber-

material

•  Ventilerad ribbotten och 7-zons kallskums-

madrass för utmärkt liggkomfort

• Bekväma lösningar för att lägga sig och kliva   

 upp i alla modeller

•  Överskåp runt om och rymlig garderob i bakre 

delen (förutom modell 600 DSB 4)

•  Multifunktionell bakre förvaring genom sängar 

som kan fällas upp på båda sidor

Sovrum |

SOVA 
i Malibu 600 DSB 4 för hela familjen

< Modellen 600 DSB 4 har med dubbel 
våningssäng på tvären sovplatser för fyra 
personer. 
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FÖRVARNINGSLÖSNINGAR –  
MER VOLYM MED SMARTA IDÉER
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100 cm

 Malibu förvaringslösningar | 

                   Förvaringsfördelar:

1  Förvaring över förarhytten med frontlucka  

(vid modell 540/600 LE även förvaring av 

soffbordet vid körning).

2  I förvaringsfacket i dubbelgolvet finns plats 

för skrymmande föremål eller skor.

3   Utökad köksförvaring: stor, rymlig utdrags- 

förvaring mittemot köket, bekvämt placerad.

4  Stor förvaring under soffan. Enkelt att komma 

åt med patenterade beslag: Öppna utan att ta 

bort sittdynan (ej modellerna 540 och 600 LE 

low-bed).

5  Extra förvaring i sovdelen
 Den breda trappan för att enkelt lägga sig och  

 gå upp är samtidigt ett rymligt skofack.   

 (Modell 640 LE).

6  En separat, extra djup garderob under  

kylskåpet. Stor invändigt: Höjd: 100 cm,  

djup 46 cm (förutom modellerna 540 och  

600 LE low-bed).

7  Sängarna som kan fällas upp på båda sidor 

ger mycket utrymme, också för skrymmande 

föremål som exempelvis cyklar.
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MALIBU ISOLERING, VÄRME- OCH KLIMATTEKNIK

Fördelar:

1     Lättåtkomlig gasolbox för två gasolflaskor  
2 x 11 kg. (modeller med low-bed: 2 x 5 kg)

2   Smart koncept för värme och ventilation 
”Airplus” för perfekt luftcirkulation i fordonet 
också bakom snickerierna

3   Effektiv uppvärmning Truma Combi 6  
(innehåll baspaket)

4   Mikrofibermaterial av hög kvalitet på  
väggarna, taket och inuti överskåpen för  
optimal isolering och som gör att körningen 
blir tyst

5   Optimal isolering genom helisolerat golv, 
vägg- och takisolering med isolermattor också 
på dolda ställen som dörrar, balkar och hjulhus. 
Skyddar mot värme, kyla och störande ljud

Bodelsgolv med 20 mm isolering av 
RTM-skum, plyfaskiva och PVC-golv

Bakvägg / bakre dörrar: utan köldbryggor  
med 20 mm isolermattor av polyuretan

Sidoväggar och karossbalkar: 
utan köldbryggor med isolermattor 
av polyuretan

Takinsida med 20 mm isolering av RTM-skum,   
träinsida som andas och exklusivt mikrofibermaterial

Stålplåt

Isolering med RTM-
skum 20 mm

Träinsida med exklusivt mikro-
fibermaterial som andas

Isolermattor av polyuretan 
20 mm/5 mm

> Malibu Van: avancerad karossisolering.



25

3

1 4

5

6

2

Malibu kvalitet | 

Fördelar:

1  Hög kvalitet på metallgångjärn  

och -handtag plus hållbar snickerikonstruktion 

genom teknik med skruvar och tappar

2    Den platssparande skjutdörren i badrummet 
med ergonomiskt metallhandtag ger bekväm 

genomgång i bodelen att bredden begränsas 

när dörren är öppen

3  Hållbara, invändiga metallstängningar
4  Energisnål LED-ljusteknik av hög kvalitet 

med spottar i hela bodelen, lamporna i säng-

delen kan användas separat

5  Instegsbelysning och läslampa, USB-uttag i 
bakre delen (tillval)

6  Rullagrade lådor för att öppna och stänga tyst 

plus automatisk Softclose-stängning för 

bekväm användning

MALIBU INTERIÖR
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Körsäkerhetsutrustning ESP, ABS, ASR, elektronisk startspärr, centrallås 
med fjärrkontroll

Köldskydd vid huvudänden (Malibu Van 640 LE) Takfönster Heki med myggnät och mörkläggningsgardin Alla fönster har myggnät och mörkläggningsgardin

STANDARD-
UTRUSTNING

Extra brett trappsteg, körs ut elektriskt
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16
5 x 11

4 cm

Standard-| tillvalsutrustning |

Utvändig användning av bordet

Tillval 22" TFT med väggfäste, SAT-anläggning Radio, backkamera, navigering

Sovplatskit för extra säng på soffgruppen   
(beroende på modell)

Ventilfönster i bakdelen (600 DB, 640 LE) Markis, längd beroende på modell, kassett alu antracit

Alufälgar

TILLVALS-
UTRUSTNING
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Antara-tyg-kombination Venezia (standard) Antara-tyg-kombination Barcelona (standard) Antara-tyg-kombination Toulouse (standard)

Textilläder/tyg-kombination Malaga Textilläder/tyg-kombination Ancona

Delvis skinn, Creme Delvis skinn, Macchiato Delvis skinn, Savannah

Skinn Creme Skinn Sand Skinn Macchiato

Skinn Bicolor Stone Skinn Bicolor Marone

Kan väljs vid interiören classic ”Turin” och designen ”Delight”

DESIGN
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Antara-tyg-kombination Barcelona (standard)

Delvis skinn, Macchiato

Skinn Sand Skinn Macchiato

Klädselkombination Lyon (standard)

Textilskinn-tyg-kombination Bordeaux (tillval)

Antara-tyg-kombination Palermo (tillval)

Design för modellerna Charming

Design |
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LACKERING

Lagoblå metallicTizianröd

Blå Kejsarblå

Aluminiumgrå metallic

Golden White metallic

Vit

Järngrå metallic Svart metallic

Profondoröd metallic
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TREVLIG RESA!



33



 

Om uppgifterna i katalogen: Alla data var aktuella vid denna katalogs tryckning i juli 2017.  
-Vi förbehåller oss dock rätten till ändringar av produkten under modellårets gång. Med 
reservation för konstruktions- och formändringar, avvikelser i färgton samt ändringar av 
leveransinnehållet från tillverkaren under leveranstiden. Vissa material och färger kan ej 
återges med exakt noggrannhet. Vissa bilder kan visa fordon som är extrautrustade. Fler 
tekniska data framgår av prislistan.

Malibu GmbH & Co. KG
Carthago Ring 1 • 88326 Aulendorf
Tel. +49 (0) 7525/9200-0
E-post: info@malibu-carthago.com
www.malibu-carthago.com




