www.mimsafe.se
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Välkommen

MIMsafe är en del av MIM Construction AB
MIM Construction, självklar partner inom bilindustrin och med
verksamhet inriktad mot metallarbeten med hög teknisk nivå
och precision, formger och tillverkar säkerhet sedan 1986.

Idag, efter snart 30 år av innovation, fortsätter vi, MIM
Construction, att presentera våra produkter under varumärket
”MIMsafe”. MIMsafe erbjuder säkra transportlösningar för alla
som färdas i bilen, sällskapsdjur så väl som människor och är
framtagna med den passion och filosofi som är drivkraften hos
MIM Constructions grundare; Mats Björnetun. Ett branschledande
team arbetar för innovation, utveckling och produktion av
säkerhetslösningar som är både snygga och bekväma för
såväl sällskapsdjur som dess ägare. Vi säger detta utifrån våra
erfarenheter av att utveckla säkra transportlösningar i samarbete
med några av de mest framstående biltillverkarna i världen och
dess designers.

MIMsafe is a part of MIM Construction AB
MIM Construction, self-evident partner within the automotive industry
and with focus on metalwork with high technical level and precision,
developes, designs and manufactures safety since 1986.

De produktingenjörer som deltar i utvecklingsarbetet av
produkter inom MIMsafe ställer säkerhetskrav som överstiger
kraven för standardiserade krocktester. Hela produktsortimentet
backas upp av en sund verksamhet med värderingar som bygger
på hållbarhet i allt från produktutveckling via marknadsföring
till vår personal som fokuserar på att erbjuda djurägare och
fordonsägare de bästa lösningarna med högst kvalitet för deras
djurs, familjers och vänners säkerhet under färd. MIMsafes
kärnvärden och framtida planer kan enklast förklaras med vår
slogan: ’Safe By Choice’.

Welcome
After nearly 30 years of innovation, we at MIM Construction
continues presenting our products under the brand “MIMsafe”.
MIMsafe offers safe transport solutions for everyone in the car, pets
as well as people, solutions that are developed with the passion
and philosophy that are the driving forces of MIM Constructions
founder: Mats Björnetun. A branch leading team works with
innovation, product development and production of solutions for
safe transportation that are good looking as well as comfortable for
the pet as well as for its owner. We can say this with the backing
of our experience from developing safe transport solutions in
cooperation with some of the most prominent car manufacturers in
the world and their designers.
The product engineers that are part of the development process
of products under the MIMsafe brand sets safety standards
that exceed those of standardized crash tests. The whole line
of products is backed by a sound business and values based on
sustainability in all aspects from product development through
marketing to our staff with their focus on offering pet owners and
car owners the safest and most high quality solutions for their pets,
families and friends while driving. The core values and future plans
for MIMsafe are best summarized by our slogan: “Safe By Choice”

MIMsafe Collection

Safe Pet Crate Test
SPCT visar om buren är robust nog att tåla den
kraft som utvecklas vid en kollision utan att öppna
sig eller deformeras på ett sätt som gör den farlig
för hund eller personer i fordonet. Testet utförs för
situationerna frontalkollision, påkörning bakifrån och
voltning, vilket är världsunikt.
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VarioCage

VarioBarrier

VarioGate

Accessories

Safety first and foremost

Kvalitetspolicy

Högsta säkerhet och kvalitet
när människans bästa vän
finns med på bilturen.

För säkerhets skull när
utrustning, varor, sällskapsdjur
och annat ska med i bilen.

Kombineras med
VarioBarrier för att avgränsa
hela bagageutrymmet.

Utrusta din bil med
dessa kompletterande
produkter.

Vi formger och tillverkar
säkerhet sedan 1986.

Vi strävar efter att alla
ska ha möjlighet att
färdas säkert i trafiken.

VarioCage

VarioBarrier

VarioGate

Accessories

Safety first and foremost

Policy for quality

Top level safety and quality
when you go for a drive
with man’s best friend along
in the car.

For your safety when
various equipment or the
four pawed family members
are going to be in the car.

Provides an enclosed
space combined with the
VarioBarrier.

To make the equipment in
your car complete.

Designing and
manufacturing safety
since 1986.

We are committed to
making it possible for
everyone to enjoy safe
transportation.

Safe Pet Crate Test
SPCT determines whether the crate is durable enough
to withstand the force that occurs during a collision
without opening itself or deform in a way that
endangers the pet inside the crate or the passengers
in the car. The test is performed for three different
scenarios, which is world unique: frontal collision,
collision from behind and roll over.

Nödutgång
Här får man ut sin fyrfota vän
om dörren är blockerad.

Emergency exit
This is where you bring out your four
pawed friend if the door is blocked.

Inbyggd låssystem
Försedd med nyckellås.

Enhands öppning

Built in lock system

Öppnas snabbt och smidigt
med enhandsgrepp.

Key lock included.

One-hand quick release
Opens with ease thanks to the
one-hand quick release.

Plats för hänglås
VarioCage är förberedd för
kompletterande hänglås.

Lock ready
VarioCage is prepared
for additional locks.

Ställbart djup
VarioCage är steglöst justerbar
i djupled för optimal passform.

Deformationszon
Inbyggd deformationszon och
teleskopisk uppbyggnad.

Crumple zone
Built-in crumple zone and
telescopic structure.

Dörrar med gasdämpare

Adjustable depth

Håller dörren öppen vid behov.

VarioCage is infinitely variable
in depth for optimal fit.

Doors equipped with gas springs
Assists in keeping the door open when needed.

VARIOCAGE

COMPACT
SINGLE

Enkelbur speciellt framtagen
för combi-coupé bilar
Välj modell compact om det finns en
tröskel längst bak i bagageutrymmet.
VarioCage compact är speciellt
anpassad för denna typ av bil genom
att dess förhöjda dörr öppnas ovanför
tröskeln. Dörrens förhöjning är 23 cm.

Single crate designed
for hatchback cars
Chose a VarioCage compact if there is a threshold at the
back of the luggage area of your car. VarioCage compact
is especially designed for this type of car with its door
elevated to allow it to pass over the threshold. The
elevation of the door is 23 cm.

VARIOCAGE

ORIGINAL
SINGLE

Enkelbur med
gott om plats

Art. nr
Art. no

Artikel
Article

Djup (min – max)
Depth (min – max)

Bredd
Width

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
All measurements in mm. To select a crate for your pet: www.mimsafe.se

En säker och mycket praktisk
transportbur, 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.

Single crate with
plenty of space
A safe and very practical crate,
which also leaves room for other
luggage.
Easily adjustable to fit the depth
of your luggage area.

Art. nr
Art. no

Artikel
Article

Djup (min – max)
Depth (min – max)

Bredd
Width

376

original single XS

730 – 990

555

590

363

original single L

760 – 1030

555

650

379

original single L+

810 – 1030

700

690

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
All measurements in mm. To select a crate for your pet: www.mimsafe.se

Höjd
Height

Höjd
Height

VARIOCAGE

ORIGINAL
DOUBLE

Dubbelbur med
löstagbar mellanvägg

Double crate with a
removable partition

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 hela utrymmet åt en
ensam hund.

Two dogs may be placed in the same crate and still be separated. If
one of the dogs needs more space than the other, the partition may be
adjusted sideways. The partition may be removed to offer the whole
crate to one single dog.

Välj en dubbelbur för stor hund eller två mindre.

Choose VarioCage original double for one large dog or two smaller.

VARIOCAGE
Art. nr
Art. no

Artikel
Article

Djup (min – max)
Depth (min – max)

Bredd
Width

377

original double S

730 – 990

930

590

383

original double M

760 – 1030

930

650

361

original double L

760 – 1030

990

650

362

original double L+

810 – 1030

990

690

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
All measurements in mm. To select a crate for your pet: www.mimsafe.se

Höjd
Height

MINIMAX
SINGLE

Enkelbur för de minsta
familjemedlemmarna
VarioCage minimax är framtagen för
den mindre hunden och för katten. Dess
formgivning är anpassad för de mindre
djurens kroppar. På så vis kan de inte ta sig ur
buren utan stannar kvar i det säkra utrymme
som är anpassat just för dem och får ett lika
fullvärdigt skydd som sina större släktingar.
Välj en minimax när du har liten hund eller
för en katt.

Single crate for the smallest
family members
VarioCage minimax is developed for the smaller
dogs and for cats. It is designed to suite the bodies
of the smaller animals, to make sure that they
remain in this safe place that is especially designed
for them so that they can enjoy the same kind of
protection as their larger relatives do.
If you are looking for a crate for a smaller dog or for
a cat, VarioCage minimax is your choice.

Art. nr
Art. no

Artikel
Article

Djup (min – max)
Depth (min – max)

Bredd
Width

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
All measurements in mm. To select a crate for your pet: www.mimsafe.se

Höjd
Height

VARIOSYSTEM

VARIOGATE

VarioSystem har utvecklats av
våra medarbetare som värnar om
din och dina medpassagerares
säkerhet. Oavsett om du använder
bilen som privatperson eller i ditt
yrke är det viktigt att säkerhet
har högsta prioritet. MIMsafe
erbjuder den säkerheten. Med
våra produkter får du ett säkert
och fullgott skydd vid transporter
i fordon. VarioSystem integreras
och samverkar optimalt med den

Med VarioGate i kombination med
VarioBarrier eller 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.
VarioGate är ställbar vad gäller höjd,
bredd och djup, vilket gör att den
passar i de flesta bilar utan tröskel
vid bagageluckan.

inbyggda krocksäkerhet du har i
ditt fordon från tillverkaren. Du
får den bästa transportsäkringen
och de viktigaste funktionerna
utan behov av att borra eller
på annat sätt göra åverkan på
din bil vid montering. Det finns
många användningsområden och
funktioner som du kan bygga på
med när behov uppstår. Systemet
utökas successivt med nya tillbehör
och funktioner.

Variosystem has been developed by people at MIM
Construction who value your safety as well as the
safety of your passengers. Whether you are using your
vehicle within your private life or as a professional,
safety needs to be a top priority. MIMsafe offers that
safety. Our products offer a secure and fully protected
environment inside the vehicle. Variosystem is
integrated with and interacts optimally with the
vehicles built-in crash protection system and provides
the best possible safety during transport, without the
necessity of any drilling or other alterations of your
vehicle when installing the products.

With a VarioGate in combination with a VarioBarrier or other luggage barrier it is possible to create an enclosed
area of the entire luggage area that can be used for transportation of, for example, your family pets or anything else
that you want to keep safe. Just the same as for the VarioCage, the doors are equipped with gas springs and are
lockable. Leash hooks are included. The VarioGate is adjustable in height, width and depth, making it suitable for a
wide range of cars without a threshold at the rear.

VARIOBARRIER
Universal nät testat enligt krockstandard ECE-R17 / ISO 27955, med
kvalitet som matchar och överträffar biltillverkarnas 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 in alla bilar (med bagageutrymme) på marknaden
med de tre modeller som finns att välja mellan. För att VarioBarrier ska
passa krävs att golvet är plant där den ska placeras. För rätt produkt till
ditt fordon: www.mimsafe.se

VARIODIVIDER
VarioDivider är en robust och reglerbar
avdelare till för att dela upp lasten i
bagageutrymmet. Utformad för att
stå emot last och tryck från sidan men
aldrig framifrån eller bakifrån. I dessa
två riktningar komprimerar den sig
istället vid kollision och neutraliserar på
så sätt de krafter som uppstår effektivt
för bästa möjliga säkerhet. VarioDivider
är ett tillbehör till VarioGate som den
monteras fast i. Den finns i två storlekar
som skiljer sig åt vad gäller djupet för
att passa till så många bilmodeller som
möjligt. Den större har ett djup mellan
950 – 1300 mm och den mindre mellan
750 – 1000 mm.

Universal luggage barrier tested according to crash standard
ECE R17 / ISO 27955, with a quality that matches and exceeds that of
the car manufacturers’ original luggage barriers, with the extra plus that
it is in many cases possible to bring it with you to your next car due to the
fact that it is adjustable. VarioBarrier covers all cars (with a luggage area)
on the market with its three sizes. It is necessary that the floor is flat where
the VarioBarrier is supposed to be placed. To find out the right product for
your vehicle: www.mimsafe.se

VARIOBARRIER
Monteras på nackstödens pinnar.
Enkel att installera utan åverkan
på bilen.

HEAD
REST
B

Attaches to the headrest supports.
Easy to install with no need for
car alterations.

VarioDivider is a robust and adjustable divider that keeps anything you keep in the luggage area separated.
Designed to withstand sideways pressure but not lengthways pressure, for which it is designed to compress in case
of a collision to neutralize the forces from the crash in a controlled way for maximum safety.

A

Art. nr
Art. no

Artikel
Article

Bredd (min – max)
Width (min – max)

Höjd (min – max)
Height (min – max)

52014

VarioBarrier S

800-1465

235-285

52016

VarioBarrier M

800-1465

365-415

52026

VarioBarrier L

940-1605

365-415

52114

VarioBarrier HR

A: 770-1465

B: 230-310

Alla mått angivna i mm. Placering max 50 mm över baksätets ryggstöd och 50 mm under innertak. Ger max 100 mm extra till den höjd som kan täckas.
All measurements in mm. May be placed at a max distance of 50 mm above the backrest of the backseat and 50 mm below the ceiling. Adds an extra max 100 mm
to the height that can be covered

Art. nr
Art. no

Artikel
Article

Djup (min – max)
Depth (min – max)

Bredd
Width

385

VarioGate Universal Tailgate

600-1250

955

620

286

VarioDivider long

950-1300

780

755

287

VarioDivider short

750-1000

780

755

Alla mått angivna i mm.
All measurements in mm.

Höjd
Height

ALLSAFE HARNESS
Krocktestad enligt TÜV

ACCESSORIES
Art. nr/Art. no
58006

Om inte möjligheten finns att använda en VarioCage eller VarioGate för så säker transport som möjligt i bagageutrymmet,
är en krocktestad sele kopplad till bilens säkerhetsbälte ett annat alternativ. AllSafe Harness är krocktestad vid SP (Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut) i Borås i enlighet med ISO27955. Allsafe kan användas utan den medföljande koppeldelen genom
att trä bilens säkerhetsbälte genom selens ryggdel, vilket ger en mycket säker placering under färd för hunden. Den finns i fyra
storlekar: Small för hundar upp till 15 kg, Medium 15 – 30 kg, Large 30 – 55 kg och Extra Large över 55 kg. OBS: viktangivelserna
ska ses som en metod att nå fram till hundens ungefärliga mått. Om möjligt, prova ut rätt storlek för er hund innan ni bestämmer
storlek. AllSafe Harness kan även användas med hunden utanför bilen i koppel under träning eller promenad.
Art. nr
Art. no

Artikel
Article

00098

AllSafe Small

00099

AllSafe Medium

00100

AllSafe Large

00101

AllSafe XLarge

00198

AllSafe koppeldel/leash part

WaterBowl

WaterBowl

Dags för en rast? Då är det skönt att ha
med sig sitt vatten! Ska inte finnas i buren
under färd.

Time for a break? Then it is nice to have your
water with you! Should not be kept inside the
crate while driving.

AiringHook

AiringHook

Det kan bli väldigt varmt i bilen när den är
parkerad i solen. Ta hjälp av vårt AiringHook
för att ordna med ventilation.

The temperature inside the car can get very high
when it is parked in the sun. Let our AiringHook
assist you in getting your car ventilated.

LeashHooks

LeashHooks

Erbjuder plats för koppel och linor på
en lättåtkomlig plats. Två platser finns
förberedda på varje VarioCage single
och fyra platser finns förberedda på varje
VarioCage double. Säljs i förpackning om
två. Enkla att montera med fyra medföljande
skruvar per styck.

Offers an easy-to-access place to store your
leashes and lines. There are two assembly
points prepared on each VarioCage single
and four on each VarioCage double. Leash
Hooks are sold in two-pack, easy to assemble
with the four screws that are provided for
each Leash Hook.

VarioPad

VarioPad

Att ha sin egna mysiga bädd med sig överallt
är något som alla hundar gillar. VarioPad
fungerar lika bra hemma som på bilturen.

To have their own cozy bed with them
everywhere is liked by all dogs. VarioPad does
the job both at home and when you are out
on a car trip.

Art. nr/Art. no
58005

Art. nr/Art. no
58086

Art. nr/Art. no
360

TÜV crash tested
If a VarioCage or VarioGate placed in the luggage
area isn’t a possible option for safe transportation,
a crash tested harness attached to the seat belts
of the car might be. AllSafe Harness is crash tested
at SP (Technical Research Institute of Sweden)
according to ISO27955. Allsafe can be used
without the included leash part by bringing the cars
safety belt through the back part of the harness.
This provides a very safe position for the dog during
travel. It comes in four sizes: Small for dogs up to 15
kg, Medium 15 – 30 kg, Large 30 – 55 kg and Extra
Large above 55 kg. PLEASE NOTE: the weight limits
indicated are meant to be away to approximately
estimate the body measures of the dog. If possible,
always try out the right size for your dog before you
decide what size to purchase. AllSafe Harness can
also be used with your dog outside of the car with a
leash while training or for taking a walk.

Art. nr
Art. no

Artikel
Article

Dim (mm)
Dim (mm)

58003

VarioPad

1000 x 630

600

VarioPad (Back on Track Edition)

1000 x 600

Cover, Cover+

Cover, Cover+

Det är väldigt lätt till att få skrapmärken
på bilens stötfångare oavsett vad som ska
in eller ut ur bagageutrymmet. MIMsafe
Cover och MIMsafe Cover + skyddar
effektivt och finns i två bredder: 80 cm och
95 cm.

To get scratch marks on your cars bumper
is very easy, no matter what is going in or
out of the luggage area. MIMsafe Cover and
MIMsafe Cover+ provides a great protection
against this and comes in two widths: 80 cm
and 95 cm.

Art. nr
Art. no

Artikel
Article

Bredd (mm)
Width (mm)

Höjd (mm)
Height (mm)

58001

Cover

800

850

58002

Cover+

950

850

Säkerhet 360°

Safety 360°

Hundar åker ofta med i bilen under
vardagen, till och från träning, hunddagis,
rastning ute i naturen och annat. Hur ser
då säkerheten ut för våra fyrfota vänner?

Dogs often travel in the car during the day, to
and from training, dog kindergarten, walks in
nature and other things. How does the safety
look like for our four-legged friends?

Bilar är ju inte alls anpassade för deras
behov. Först bör man kanske dra några
fakta om hur risken för en olycka ser ut.

Cars are not adapted to their needs at all.
First, you may want to look at some facts
about risks in an accident.

360°

Varför använda
bilbälte?

Why use a
seat belt?

Man krockar ju nästan aldrig, få av
oss har varit med om svåra olyckor.
Men om man krockar halverar
användandet av bilbälte risken att
dödas.

You almost never crash, few of us
have ever been involved in serious
accidents. But if you crash, the use
of seat belts halves the risk of being
killed.

Ungefär samma siffror går att
översätta för en hund i bil. Med ett
bra säkerhetsskydd i bilen minskar
man risken som hunden utsätts för
markant.

Approximately the same numbers can
be translated for a dog in a car. With a
good protection in the car, you reduce
the risk that the dog is exposed to
significantly.

Att köra utan bälte
ger böter!

Fine for not using
the seat belt!

Att köra med hund lös i bilen kan
kan ge böter, till och med dagsböter
för hund sittande i knäet under
körning.

Driving with a dog loose in the car
can provide fines, even wreak less
driving for dog sitting in the knee
while driving.

Det räknas som icke förankrad last,
vilket mer och mer uppmärksammas
vid poliskontroller. En lös hund
i bilen är alltså lagligt sett ett
säkerhetsproblem i meningen att
passagerarna kan skadas.

It is recognized as non-anchored
load, which is becoming more
and more noticeable in police
inspections. A loose dog in the car is
therefore legally a safety issue in the
sense that passengers can be injured.

Standard krockprov
för last i bil inom EU

Standard crash test
for cargo within EU

Hastigheten är 50 km/h och
accelerationen 35g. En tvåkilos
hund utsätts då för en kraft
motsvarande 70kg.

The speed is 50 km/h and the
acceleration 25g. A two kilo dog is
then exposed to a force equivalent to
50kg.

Men om den inte är fastspänd och
slår i inredningen när bilen redan
hunnit stanna kan den utsättas för
mer än den femdubbla kraften.

But if it is not clamped and hit the
interior when the car has already
stopped, it can be subjected to more
than the five-fold power.

En icke fastspänd större hund
som träffar en passagerare i en
allvarligare krock blir en livsfara
både för sig själv och passageraren.

A non-stuck bigger dog that hits a
passenger in a more serious crash
becomes a life threat for himself and
the passenger.

SAFE BY CHOICE

NEW ERA

IMPACT TECHNOLOGY

UNIVERSAL SAFETY
SINCE

1986

MIMsafe New Era för säkrare hinder i Fälttävlan

MIMsafe New Era for safer obstacles for eventing

MIM Construction AB har sedan 2008 varit engagerat i
hästsport, närmare bestämt fälttävlan. Även här är det
strävan efter att skydda såväl människa som djur som är
vår drivkraft. Ryttare och häst i det här fallet. Fälttävlan
består av tre moment: Terrängritt, banhoppning och
dressyr. Av dessa är det momentet terrängritt som
står i fokus för våra ansträngningar. Sporten har stolta
traditioner och utövas i många delar av världen. Tyvärr
med många och svåra skador, de svåraste orsakade av
vad som benämns rotationsfall. Det innebär att hästen
kommer fel vid inridningen mot hindret. Det tvärstopp
som blir konsekvensen gör att bakkroppen forsätter i en
bågformad rörelse och når marken med stor kraft, ofta
med ryttaren mellan hästens bakkropp och marken i en
livsfarlig olyckssituation.

Since 2008 MIM Construction AB has been involved in
horse riding sports and eventing. Our main purpose has
been to protect both the rider and the horse from injury.
Eventing consists of three disciplines: cross-country, show
jumping and dressage. Of these three disciplines, our
main area of focus is cross-country. This sport has proud
traditions and is exercised in many different countries
around the world. The most serious injuries are caused
by what is called rotational failure. These accidents
are caused when the horse is entering the obstacles
incorrectly. When this happens the horse stops abruptly
with the consequence that the back of the horse continues
forward in an arc and hits the ground with great force,
often with the rider in between the horse and the ground
in a life threatening situation.

För att förebygga detta har MIM Construction AB
utvecklat ”MIMsafe New Era” – ett mekaniskt system som
innebär att man bygger hinder som följer med i hästens
rörelseriktning. Detta innebär att hindret, som till exempel
kan bestå av en kraftig stock, inte ligger kvar och orsakar
ett kraftigt stopp, utan faller ned på ett kontrollerat sätt
så att ett rotationsfall förhindras. MIM Constructions mål
med MIMsafe New Era är att göra sporten säkrare för
häst och ryttare och som en följdeffekt rädda sportens
fortlevnad. MIMsafe – By Choice

To prevent this from happening, MIM Construction AB has
developed “MIMsafe New Era” - a mechanical system that
builds eventing obstacles that move in the direction of the
horse when it is toppled. In practise this means that if the
obstacle is a big log, it is not stationary but rolls down in
a controlled manner and consequently avoids an abrupt
stop allowing the horse to continue its stride. MIMsafe
New Era’s main goal is to increase safety for both the
horse and its rider making it possible to safely continue
the sport. MIMsafe - By Choice

Fordonsingenjörer har utvecklat och byggt in
säkerhet med hjälp av ny innovativ teknik i våra
fordon för att minimera risken för skador vid kollision.

Automotive engineers have developed innovative and
unrivaled safety technologies to be used in our cars to
minimize collision damage.

Vi som arbetar på MIMsafe har utifrån omsorg för djuren
i våra fordon valt att utveckla säkerhetsprodukter som är
lika säkra för våra husdjur som för oss andra passagerare
i fordonet. Den röda tråden är: Säkerhet vid transporter.
Därför utvecklar och formger vi produkter för ökad
säkerhet vid transporter i fordon. Vi vill ge dig möjlighet
att välja säkerhet för dig, din familj, dina sällskapsdjur och
för vem som helst som åker med dig.

MIMsafe has chosen to focus on caretaking for the
animals and other passengers occupying themselves in
cars when developing safety products that makes the
situation as safe for the pets as for the rest of us. The main
thread is: Safety during transport. That is why we are
developing and designing products to increase the safety
for you, your family, your pets and anyone else who travels
with you.

MIMsafe erbjuder dig som värderar en högre säkerhet
vid transporter i fordon mer. Med säkerhetsprodukter i
vårt Variosystem-sortiment, utvecklade för alla fordon
och situationer i livet när du kör bil eller åker med i bilen,
täcker vi upp ännu fler behov. Vi har tagit utgångspunkt i
säkra transporter i fordon av husdjur och dess ägare eller,
varför inte, utrustning och verktyg, privat såväl som i ditt
arbete.

MIMsafe offers more for anyone who values a high level of
safety during transport in various vehicles. With the safety
products within the “Variosystem”-range, developed for all
kinds of vehicles and situations in life when you are driving
or riding along in a car, even more needs are covered. Our
starting point is: Safe transportation of pets and there
owners as well as equipment and tools, in your own time
or for your work.

Nöjda kunder

SATISFIED CUSTOMERS

Sedan 1986, när MIM Construction först började
erbjuda marknaden produkter för transportsäkerhet, har
skaran av nöjda kunder ständigt ökat.

Since 1986, when MIM Construction first started
offering transport safety products, the number of satisfied
customers has continuously increased.

Till en början handlade det om säkerhetsnät för att
säkerställa att det som finns i bagageutrymmet stannar
där även om olyckan är framme. 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.

Initially it was all about one product: Safety barriers
to ensure that what is in the luggage area stays in the
luggage area even if you have an accident. Later on, the
VarioCage has been added, our crate for transportation
of dogs and other pets, that is worldwide unique for
being tested and passed for collision from behind, frontal
collision as well as roll-over collisions.

Testerna utförs hos SP (Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut) med deras metod SPCT (Safe Pet
Crate Test).

The tests are performed at SP (Technical Research
Institute of Sweden) using their method SPCT (Safe Pet
Crate Test).

Tack vare alla våra nöjda kunder och den inspiration ni
ger, fortsätter vi utvecklingen mot nya produkter med er
och era närmastes säkerhet i trafiken som ledstjärna

Thanks to all our satisfied customers and the inspiration
you give us, we continue developing new products with the
safety in traffic for you and your loved ones as a beacon.

LÅNG LIVSLÄNGD OCH HÖGT ANDRAHANDSVÄRDE

LONG LIFE AND HIGH SECOND HAND VALUE

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.

Our high held standards in all aspects, has resulted in the
fact that our products in general and the VarioCage in
particular holds a high value on the second hand market.

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.

If you are considering making a purchase this will be quite
reassuring: If you, in the future, should change car in a
way that you will have to get a VarioCage of another size,
you will have a good value to start off with to place in your
next VarioCage.

PRODUKTGARANTI

PRODUCT WARRANTY

Vi lämnar 3 års garanti på VarioCage och VarioGate.

We provide a 3 year warranty on VarioCage and VarioGate.

Besök vår hemsida www.mimsafe.se
för detaljerad information.

Please visit our website: www.mimsafe.se
for detailed information.

www.mimsafe.se
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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.

We reserve the right to make changes to the content, conditions and
information contained in this catalogue without prior notice. We reserve the
right to typographical errors to all content in this catalogue.

