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Välkommen att ta del av MimSafe sortimentet. Låt dig guidas genom
vår kollektion av säkra transportprodukter där er säkerhet alltid är i fokus. 
Testade produkter i hög och jämn kvalité.

VarioCage

VarioSystem

För den kloke djurägaren och för transporter i fordon. VarioCage är 

säkrast för passagerare och hunden och komprimeras vid krock utefter 

bilens deformationszon, utan något splitter och med evakueringslucka.

eller privat transport för dig som sätter säkerhet först.

Welcome

Idag, efter snart 30 år 

av innovation, fortsätter 

vi, MIM Construction, 

att presentera våra 

produkter under MimSafe. 

MimSafe erbjuder säkra 

trans portlösningar för 

husdjur och för fordon. 

Med samma passion och 

grundare, Mats Björnetun. 

Ett branschledande team 

arbetar för innovation, 

utveckling och produktion 

av säkerhetslösningar 

som är både snygga och 

bekväma för ägare och 

användare. Vi säger detta 

utifrån våra erfarenheter 

att utveckla säkra trans-

portlösningar i samarbete 

med några av de mest 

framstående bilmärkena 

och dess designers. 

De produktingenjörer 

som deltar i det arbetet 

ställer säkerhetskrav 

som överstiger kraven 

för standardiserade 

krocktester. Hela produkt-

sortimentet backas upp 

av en sund verksamhet 

med hållbara värderingar 

i allt från utveckling – 

marknadsföring och med 

vår personal som fokuserar 

på att erbjuda djurägare 

och fordonsägare det bästa 

för sina djur, sin familj och 

bästa vänner.  MimSafe 

kärnvärden och framtida 

planer kan förenklas med 

vår slogan: ’Safe By Choice’

Accessories
Utrusta din bil för de krav vardagen ställer på dig. Bevara din stötfångare 

och skydda den från repor, låt din hund ligga bekvämt och ta med dina 

prylar säkert. Allt detta hittar du här. 

Mim Construction 

utvecklar, designar

och tillverkar säkerhet

sedan 1986. Självklar

partner inom bilindustrin

och verksamhet inriktad

mot metallarbeten med

hög tekniknivå.

MimSafe är en del av

Mim Construction.

MimSafe Collection
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Krocksäkerhet

SPCT (Safe Pet Crate Test)

MimSafe VarioCage är
krocktestade och godkända 
enligt en metod framtagen
av SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut.

SPCT visar om buren är robust 
nog att tåla krockvåld utan att 
öppna sig eller deformeras på 
ett sätt som gör den farlig för 
hund eller person i fordonet.

Kvalitetspolicy

Vi formger och tillverkar
säkerhet sedan 1986.

Vi värnar om att så många
som möjligt ska färdas säkert

Riktigt säkert

Läs mera på våra krocktester 
och animationer på YouTube. 

Sök efter MimSafe.

Krocktestade produkter

Ett säkerhetsnät sätter man inte i bilen för syns skull 
utan för att skydda människor och djur. Nätet skall 
vara en skyddande barriär mot lasten i bilen och kunna 
motstå de mycket stora krafter som uppstår vid en 

vara dödligt farliga vid en tämligen harmlös kollision 
om de kastas fram från bagageutrymmet. 

MIM:s säkerhetsnät är krockprovade och godkända 
av TÜV enligt Europanormen ECE-R17 / ISO 27955. 
Provet motsvarar en krock i 50 km/h. Vid provet får 
inte nätet lossna eller deformeras för mycket. Våra 
säkerhetsnät tillhör ett av de fåtal märken som klarar 

provet. Om bilen är utrustad med sidokrockgardiner 

hindras från att komma ner vid en kollision. 

MIM:s lastnät är hållfasthetsprovade enligt SMS 2562 
och uppfyller kraven enligt TSVFS 1978:9. 

Skyddsverkan skall gälla hela ytan mellan golv och tak. 
På en godtycklig vald plats på skyddet trycks, under 
minst 10s, en kraft motsvarande 0,3 gånger fordonets 
maxlast. Skyddet får då inte deformeras mer än 200 
mm eller gå sönder. 
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För kloka djurägare och för transporter i fordon erbjuder 

vi VarioCage. Ett krocktestat system vid SP (Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut), säkrat enligt norm SPCT 

(Safe Pet Crate test). VarioCage är säkrast för passagerare 

och hunden och komprimeras vid krock utefter bilens 

deformationszon, utan något splitter och med evakuerings-

lucka, anhållspunkter för remmar och montering i bagage.

UPPFYLLER ALLA DINA BEHOV. 

 VarioCage metallbetäckta dörr minimerar klämrisk för djurets tassar 

när man stänger bagageluckan. VarioCages runda former är snälla mot 

hund, människa och bilens interiör. Metall i tunnplåt och aluminium 

påverkar inte hundens hud och ger en lättviktskon struktion i metall 

 

Slitageutsatta delar såsom dörr och golv är rostskyddsbehandlade 

och medföljande gummimatta är smuts- och vattenavstötande samt 

förhindrar halka. Dörren är utrustad med säkerhetsspärr och med 

Produktion och design sker av MimSafe i Sverige.

 

VarioCage är utvecklad och designad för säkrare djurstransporter 

utifrån samma säkerhetsteknik som vid utveckling av säkerhet för 

förare och passagerare i personbilar. I VarioCage finner du en

mängd fördelar som;  Alla modeller av VarioCage är krocktestade 

enligt system SPCT. I konstruktionen finns en deformationszon - 

för en ökad säkerhet.  

 

såväl som fordonet. Buren har litet avstånd mellan rören för att hundar 

och katter med mindre huvuden inte skall fastna med huvudet.

 

Enkelt att montera säkert med medföljande fästanordning för säkring

i bagageutrymmet. Installeras enkelt utan att borra och skruva i din bil.

Luckan är utrustad med tvåstegs säkerhets lås och gasdämpare för en 

mjukare stängning och minimerar klämrisk.

 

För ökad funktion och livslängd ingår avdelare och gummimatta i 

botten samt att metallytorna är korrosionsbehandlade.
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Enkelbur speciellt

framtagen för

combi coupé bilar.

Välj modell Compact om det i er 

anpassad för denna typ av bil och 
dess förhöjda dörr  öppnas ovan-
för tröskeln. Dörrens förhöjning är 
23 cm. På så vis kan även ni färdas 

Välj en Compact när du har tröskel 
i bagaget  i ditt fordon.

Enkelbur med

gott om plats.

En säker och mycket praktisk 
hundbur, som också lämnar
plats för annat bagage.

Med några enkla handgrepp
anpassas djupet till just din bil.

Välj en enkelbur om ni vill ha
den ena sidan av bagage-
utrymmet till annat.

Art. nr Artikel    Djup (min – max) Bredd Höjd

376 Original Single XS   730 – 990  555 590

363  Original Single L   760 – 1030  555 650

380 Original Single XL   810 – 1030  700 715

381 Original Single Maximum  920 – 1160  700 845

Alla mått angivna i mm. För att välja bur till ditt husdjur: www.mimsafe.se

Art. nr Artikel    Djup (min – max) Bredd Höjd

367 Compact Single L   600 - 820  555 650

368 Compact Single XL   600 - 820  700 650

Alla mått angivna i mm. För att välja bur till ditt husdjur: www.mimsafe.se
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Enkellbur för de minsta 

familjemedlemmarna.

Minimax för den mindre hunden 
eller katten. Denna burs design 
är anpassad till de mindre djurens 
kroppar. På så vis kan inte de ta sig 
ut buren utan stannar säkert kvar 
i det utrymmet som är anpassat 
just för dem och erhåller ett lika 
fullvärdig skydd som sina större 
kusiner.

Välj en Minimax när du har liten 
hund eller en katt

Dubbelbur med

löstagbar mellanvägg.

Två hundar kan sitta åtskilda
utan att nå varandra. Behöver
en av hundarna mer plats kan 
mellanväggen lätt justeras i
sidled. Mellanväggen kan
demonteras för att ge utrymme
åt en stor hund eller för att ge
en ensam hund mer plats.

Välj en dubbelbur för stor
hund eller två mindre.

Art. nr Artikel    Djup (min – max) Bredd Höjd

377 Original Double S   730 – 990     930 590

383 Original Double M   760 – 1030     930 880

361 Original Double L   760 – 1030     990 650

364 Original Double XL   810 – 1030     990 715

365 Original Double XXL   810 – 1030  1060 715

369 Original Double Maximum  920 – 1160  1060 845

Alla mått angivna i mm. För att välja bur till ditt husdjur: www.mimsafe.se

Art. nr Artikel    Djup (min – max) Bredd Höjd

390 MiniMax Single L   570 - 770  450 455 

366 MiniMax Single XL   570 - 770  555 455

Alla mått angivna i mm. För att välja bur till ditt husdjur: www.mimsafe.se
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Universal nät testat enligt Krockstandard

ECE-R17 / ISO 27955, godkänt utav TÜV. Kvalitet

som matchar och överträffar bilmärkens originalnät

med den extra poängen att man i många fall kan ta med

sig sin VarioBarrier till nästa bil vid bilbyte. Detta tack

vare att konstruktionen är variabel. VarioBarrier täcker

att välja mellan. För rätt produkt till ditt fordon:

www.mimsafe.se

VarioSystem är till för dig som sätter värde på 

din egen och passagerarnas säkerhet. Det gäller 

privatpersoner såväl som dig som använder

fordon i ditt yrke och vill känna dig säker.

Med våra produkter får du ett säkert och fullgott 

skydd vid transporter i fordon. VarioSystem 

integreras och  samverkar optimalt med den 

inbyggda krocksäkerhet du har i ditt fordon från 

tillverkaren. Du får den bästa transportsäkringen 

och de viktigaste funktionerna utan någon 

åverkan på er bil vid montage. Det finns många 

användningsområden och du kan bygga på med

nya funktioner när behov uppstår. Systemet utökas

successivt med nya tillbehör och funktioner.

VarioDivider separerar lasten genom denna robusta och 

reglerbara avdelare. Utformad för att stå emot last och tryck 

från sidan men aldrig framifrån eller bakifrån. Vid krock 

komprimeras den enligt deformation för att ta upp krafterna 

för bästa säkerhet. Variodivider är ett tillbehör till VarioGate 

vad gäller djupet för att på så sätt passa till så många bilmodeller 

som möjligt. Den större har ett djup mellan 950 – 1300 mm

och den mindre mellan 750 – 1000 mm.

Med VarioGate i kombination med ett säkerhetsnät skapar du 

ett slutet utrymme av hela bagageutrymmet som kan användas 

för transport av hundar eller annat som man vill hålla under 

uppsikt. Precis som på VarioCage är dörrarna utrustade med 

gasdämpare och är låsbara. Koppelkrokar ingår. Varoigate är 

ställbar vad gäller höjd, bredd och djup, vilket gör att den passar i 

Äntligen en sadelhängare för bagageutrymmet. Häng upp din 

sadel så att den håller formen och spar samtidigt utrymme i 

hästtransporten till annat. En sadel är en rejäl investering som 

förtjänar att behandlas med omsorg i alla lägen, även under 

transport. Finns i två storlekar, den större passande för större 

sadelmodeller av till exempel typen Western sadel.
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01 Krocksele TÜV testad ALLSAFE HARNESS 

02 Vädringskrok AIRKIT

03 Slitstarkt Bagageskydd COVERALL

04 Stötfångarskydd ROLLMAT 

05 Bagagskydd deluxe COVER ALL DELUXE 

06 Burpläd MAT i samarbete med 

      ’Back On Track’ 

07 Vattenskål WATERBOWL
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SAFE BY CHOICE

Fordonsingenjörer har utvecklat teknik 

och byggt in säkerhet i våra fordon för oss 

som åker i dem och ny innovativ teknik 

för att minimera kollisioner.

Vi som arbetar på MimSafe har utifrån omsorg av djuren 
i våra fordon valt att utveckla säkerhetsprodukter som 
är lika säkra för våra husdjur som för oss som sitter i
fordonet. Den röda tråden är säkerhet vid transporter 
och härav har vi utvecklat och designat säkrare produk-
ter vid transporter i fordon. Vi vill ge dig möjlighet att 
välja säkerhet för dig, din familj, dina kollegor och för 
dina husdjur.

Alla MimSafe´s produkter är byggda så att de samverkar 
med fordonets säkerhetsuppbyggnad. Ett exempel på 
detta är att Variocage är konstruerad för att placeras 
direkt bakom baksätets ryggstöd som är en väsentlig 
del av bilens säkerhet som lastförskjutningshinder. 

Där kommer också den inbyggda deformationszonen i 
Variocage in i bilden som säkerställer att de krafter som 
uppstår i en kollision dämpas och neutraliseras så att 
baksätets ryggstöd inte skadas och därmed säkerställer
att passagerare i baksätet sitter säkra och skyddade.

Våra säkerhetsnät är testade och godkända enligt tyska 
TÜV som bland annat har som grundkrav att en kloss 
på 50 x 50 mm inte ska kunna passera igenom. Alla våra 
produkter präglas av att det inte ska innebära att man
ska behöva borra eller på annat sätt påverka fordonet
för användning.

Mimsafe erbjuder dig som värderar en högre säkerhet 
vid transporter i fordon mera. Med säkerhetsprodukter 
i vårt Vario-sortiment utvecklade för alla fordon och 
situationer i livet när du kör bil eller åker med i bilen.
Vi har tagit utgångspunkt i transport i fordon av husdjur 
eller rentav utrustning, verktyg privat såväl som i
ditt arbete. 

Vi har säkerhetslösningar för dig med hund, katt eller 
husdjur som du bryr dig mycket om. 

Vi har säkerhetslösningar för dig som vill köra eller åka 
säkert utan livshotande skador på grund av osäkrad last.
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Välj Vario produkter

Vårt erbjudande från MimSafe innebär ett antal fördelar 

för dig som kund och användare av våra produkter som 

alla präglas av att vara framtagna för att gynna säkerhet 

under transport för samtliga som befinner sig i fordonet.

Nöjda kunder

Sedan 1986 när MIM Construction först började erbjuda mark-

naden produkter för transportsäkerhet, har skaran av nöjda

kunder ständigt ökat.

Till en början handlade det om säkerhetsnät för att säkerställa att det 

och att konsekvenserna inte förvärras. Till det har senare lagts 

VarioCage, vår transportbur för, fram för allt hundar, som är den enda 

i sitt slag på världsmarknaden som är testad och godkänd för såväl 

påkörning bakifrån som frontalkrock och voltning.

Detta hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) med deras metod

SPCT (Safe Pet Crate Test). Tack vare alla våra nöjda kunder och den 

inspiration ni ger, fortsätter vi utvecklingen mot nya produkter och med

Produktgaranti

Vi lämnar 3 års garanti på VarioCage och VarioGate.
Besök vår hemsida www.mimsafe.se för detaljerad information.

Lång livslängd och andrahandsvärde

Våra högt ställda krav på kvalitet i alla aspekter har resulterat i att

våra produkter, fram för allt VarioCage, har fått ett högt värde på 

andrahandsmarknaden.

För den som går i köptankar innebär detta en trygghet eftersom det 

innebär att om man skulle komma att byta bil  på så sätt att det också 

blir nödvändigt att byta bur, så har man ett bra andrahandsvärde som 

grundplåt till nästa bur.
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Kontakt
Vi hjälper er gärna med

frågor om säkerhet och

våra produkter

 

Ni är även välkommen

att kontakta oss på vårt

huvudkontor. 

MimSafe med Varioprodukter

finns i Europa (Belgien, Danmark,

Estland, Finland, Holland, Italien,

Litauen, Norge, Tjeckien, Tyskland,

Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige),

USA & Australien.

HUVUDKONTOR

Myren 125

462 94 Frändefors

Sweden

T +46 (0)10 55 00 450

info@mim.se

www.mimsafe.se

d
e
sig

n
re
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u
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lic

.se

facebook.com/mimsafemimsafe

Vi förbehåller oss rätten att utan

föregående förvarning genomföra 

förändringar i förhållanden och

uppgifter som finns i denna katalog.

Allt innehåll i katalogen är med

reservation för felskrivningar.


