SAFE
BY CHOICE

www.mimsafe.se

Kollisjonstestede Produkter

Velkommen
Velkommen til MimSafe sitt utvalg av trygge transportprodukter der din
sikkerhet alltid er i fokus. Våre produkter er testet for høy og jevn kvalitet.
MIM Construction
fortsetter å presentere
produkter av merket
MimSafe etter nesten
tretti år med innovasjon.
Med samme lidenskap
og filosofi som dens
grunnlegger, Mats
Bjørnetun tilbyr MimSafe
trygge transportløsninger
for kjæledyr og biler.
Mim Construction har et
bransjeledende team som
jobber for innovasjon,
utvikling og produksjon av

sikkerhetsløsninger som er
både stilig og behagelig for
eiere og brukere.
Vi sier dette ut fra vår
erfaring og vårt samarbeid
med noen av de mest
anerkjente bilmerkene,
og deres designere, i
utviklingen av trygge
transportløsninger.
Våre produktingeniører
utvikler produkter som
overgår sikkerhetskravene
for de standardiserte
kollisjonstestene.

har siden 1986, utviklet,
designet og produsert
sikkerhetsprodukter.
Og er en naturlig partner
for bilindustrien og andre
bedrifter hvor høye
teknologiske krav til
metallarbeid er i fokus.

Mim sikkerhetsnett er kollisjonstestet og godkjent av
TÜV i henhold til europeisk standard ECE R17 / ISO
27955. Testen tilsvarer en kollisjon på 50km / t. Etter
testen bør ikke barrieren være løs eller bli deformert i

Beskyttelsen skal gjelde for hele flaten mellom gulv og
tak. Et tilfeldig valgt sted på barrieren trykkes i minst
10s, en kraft som tilsvarer 0,3 ganger bilens nyttelast.
Beskyttelsen kan da ikke være deformert mer enn
200mm eller svikte.

MimSafe sine kjerneverdier
og fremtidige planer kan
forenkles med vårt slagord:
’Safe By Choice’

Kollisjonssikkerhet

VarioCage
For den ansvarsbeviste kjæledyr eier, og sjåfør, som er opptatt av
sikkerhet for passasjerer og dyr. VarioCage komprimeres i en kollisjon
langs bilens deformasjonssone, uten å splintres. VarioCage er utstyrt
med nødutgang.

VarioSystem
For deg som setter sikkerheten først når du transporterer. Det kan
være utstyr, varer i yrkestrafikk eller privat transport.

SPCT (Safe Pet Crate Test)

Kvalitetspolitikk

Virkelig Sikker

Vi har designet og produsert
sikkerhetsprodukter siden
1986. Vi sørger for at så mange
som mulig er i stand til å reise
så trygt som mulig.

Se mer om våre kollisjonstester
og animasjoner på YouTube.

Accessories (Tilbehør)

MimSafe VarioCage er
kollisjonstestet og godkjent i
henhold til metodene som er
utviklet av SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut i Sverige.

MimSafe er en del av
MIM Construction.

Tilbehør til bilen som underletter de krav hverdagen stiller til deg.
Bevar din støtfanger og beskytt den mot riper, la hunden ligge
komfortabelt samtidig som bagasjen din ligger trygt.
Vi leverer dette og mer.
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Selv enkle elementer som en drikkeflaske kan være
svært farlig i en ellers ufarlig kollisjon hvis den blir
kastet fram fra bagasjerommet.

større grad. Våre skillevegger er en av bare noen få
merker som tåler denne testen. Hvis bilen er utstyrt
med sidekollisjonsputer, er det også uttak for dem i
produktene, slik at de ikke er forhindret fra å komme
ned i en kollisjon.

Hele produktspekteret
er støttet av en solid
virksomhet med
bærekraftige prinsipper
i alt fra utvikling til
markedsføring, og ansatte
som fokuserer på å tilby
bileiere det beste for sine
dyr, deres familie og venner.

MimSafe Collection
Mim Construction,

En skillevegg er ikke installert i bilen for pynt, den er
installert for å beskytte mennesker og dyr. Produktet
må være en beskyttende barriere mot de enorme
kreftene som oppstår ved en kollisjon.

Søk etter ”MimSafe ’.

SPCT viser om buret er sterkt
nok til å motstå et kollisjonsstøt
uten å åpnes, eller deformeres
på en måte som gjør det utrygt
for hunden eller personen i
kjøretøyet.
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For smarte hundeeiere og for transport i bil tilbyr vi
VarioCage. Et kollisjonstestet system, sertifisert i henhold
til SPCT (Sikker Pet Crate Test), utført av SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut i Sverige.
VarioCage er trygt både for passasjerer og hunden. I en eventuell
kollisjon komprimerer buret på en kontrollert måte langs bilens
deformasjonssone, uten å splintre.
Oppfyller alle dine behov
VarioCage er utviklet og designet for sikker transport av dyr med
de samme prinsippene som i utviklingen av sikkerhet for førere og
passasjerer i biler.
VarioCage gir mange fordeler;
Alle modellene av VarioCage er kollisjonstestet i henhold til systemet
SPCT. Designet for deformasjon - for økt sikkerhet.
Buret er splintersikkert og har nødutgang.
Det er fleksibelt med justerbar lengde for å passe til størrelsen på
dyret såvel som kjøretøyet. Buret har et smalt mellomrom mellom
rørene for å passe også mindre hunder og katter.
Lett å montere uten borring og skruing. Alt du trenger følger med.
Dørene er utstyrt med to-trinns sikkerhetslåser og gassfjærer for myk
lukking og minimal risiko for knusing.
Materialet som brukes påvirker ikke hundens hud.
Det gir en lett konstruksjon optimal for transport.
For økt ytelse og lang levetid inkluderes skillevegger og gummimatte i
bunnen.
Alle metalloverflater er korrosjonsbehandlet.
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Enkelt bur
med god plass.

Dobbelt bur med
en flyttbar skillevegg.

Et trygt og veldig praktisk
hundebur, noe som også gir
rom for annen bagasje.

To hunder kan sitte hver for
seg uten å berøre hverandre.
Hvis en av hundene trenger
mer plass mellom veggene er
skilleveggen justerbar.

Lett justerbar for å passe
dybden av bagasjerommet.

Skilleveggen kan også fjernes
for å gi plass til en stor hund, eller
for å gi en enkelt hund mer plass.

Art. no

Artikkel				Dybde (min - maks)

Bredde

Høyde

Art. no

Artikkel				Dybde (min - maks)

376

Original Single XS			

730 – 990		

555

590

377

Original Double S			

730 – 990		

930

590

363

Original Single L			

760 – 1030		

555

650

383

Original Double M			

760 – 1030		

930

650

380

Original Single XL			

810 – 1030		

700

715

361

Original Double L			

760 – 1030		

990

650

381

Original Single Maximum		

920 – 1160		

700

845

364

Original Double XL			

810 – 1030		

990

715

365

Original Double XXL			

810 – 1030		

1060

715

369

Original Double Maximum		

920 – 1160		

1060

845

Alle mål er angitt i mm. For å velge et bur til ditt kjæledyr: www.mimsafe.se

Bredde

Høyde

Alle mål er angitt i mm. For å velge et bur til ditt kjæledyr: www.mimsafe.se

Enkeltbur
spesialdesignet
for Kombi biler.

Enkeltbur for de minste
familiemedlemmer.
Minimax er for mindre hund eller
katt. Dette buret er utformet for
å kunne tilpasses mindre dyr.

Velg Compact hvis bilen din
har en terskel. Det er spesielt
tilrettelagt for denne typen bil
og døren er forhøyet slik at den
åpnes over terskelen.

Dette betyr at de ikke kan komme
seg ut av buret, men være trygge
i buret som er skreddersydd
nettopp for dem og får samme
fulle beskyttelse som sine større
slektninger.

Dørhøyde er 23cm.

Art. no

Artikkel				Dybde (min - maks)

Bredde

Høyde

Art. no

Artikkel				Dybde (min - maks)

Bredde

Høyde

367

Compact Single L			

600 - 820		

555

650

390

MiniMax Single L			

570 - 770		

450

455

368

Compact Single XL			

600 - 820		

700

650

366

MiniMax Single XL			

570 - 770		

555

455

Alle mål er angitt i mm. For å velge et bur til ditt kjæledyr: www.mimsafe.se
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Alle mål er angitt i mm. For å velge et bur til ditt kjæledyr: www.mimsafe.se
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VarioSystem er for de som verdsetter sin egen
sikkerhet og sikkerheten til sine passasjerer. Dette
gjelder for enkeltpersoner så vel som de som
bruker bilen i sitt yrke og ønsker å føle seg trygge.
Våre produkter gir en sikker og fullstendig
beskyttet omgivelse i kjøretøy under transporten.
VarioSystem er integrert og samhandler optimalt

Universal barriere testet i henhold til Crash Standard.
ECE R17 / ISO 27955, vedtatt av TÜV. Kvalitet som
matcher eller overgår bilmerkenes egen barriere/ skillevegg
med den ekstra fordelen at den i de fleste tilfeller også er
mulig å installere i en eventuell fremtidig bil, på grunn av
tilpassningsdyktig struktur. VarioBarrier dekker de fleste
biler på markedet med tre modeller tilgjengelig å velge
mellom. For riktig produkt til din bil:
www.mimsafe.se

VarioDivider skiller lasten gjennom robuste og justerbare
skillevegger. Designet for å tåle belastninger og press fra
siden, men aldri forfra eller bakfra. Ved en kollisjon vil den
komprimeres uten å deformeres for å absorbere kreftene for
maksimal sikkerhet. VarioDivider er et tilbehør til VarioGate
som den installeres på. Den er tilgjengelig i to størrelser som
varierer i dybde, for å passe så mange bilmodeller som mulig.
Den største har en dybde mellom 950 - 1300mm og den
mindre mellom 750 - 1000 mm.
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med bilens innebygde kollisjonssikring. Systemet
gir den beste transport sikkerheten uten å skade
bilen din når det er installert.
Det er mange bruksområder, og du kan enkelt
legge til nye funksjoner når det er nødvendig.
Systemet utvides kontinuerlig med nye muligheter
og funksjoner.

Med en VarioGate i kombinasjon med en VarioBarrier er det
mulig å skape et åpent område i hele bagasjerommet som kan
brukes til transport av hunder eller noe annet du ønsker å holde
beskyttet. Akkurat som på VarioCage, er dørene utstyrt med
gassfjærer og kan låses. Kroker til å henge hundebånd på er
inkludert. VarioGate er justerbar i høyde, bredde og dybde,
noe som gjør den egnet for de fleste biler uten en terskel i
bagasjerom.

TÜV testet ALLSAFE SELE

Kroker til hundebånd

Lufte krok AIRKIT

Holdbar bagasje beskyttelse COVERALL

Bakfanger beskyttelse ROLLMAT

Bagasje cover COVER ALL DELUXE

Polstret MATTE i samarbeid med
med ’Back On Track’

Vannskål WATERBOWL

Endelig et salstativ for bagasjerommet. Heng salen slik at den
holder formen så vel som sparer plass. En sal er en kostbar
investering som fortjener å bli behandlet med omtanke, selv
under transport. Finnes i to størrelser, den største passer for
større sal-typer som for eksempel Western sal.
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SAFE BY CHOICE

Valgte Vario Produkter

Våre ingeniører fra bilindustrien

MimSafe sitt spekter av produkter gir mange forde-

har utviklet innovative og enestående

ler for deg som kunde og bruker av våre produkter,

sikkerhetsteknologi for å redusere

karakterisert ved at de er utformet for å øke sikker-

kollisjonsskade.
MimSafe har valgt å fokusere på dyrene i kjøretøy
når det gjelder å utvikle sikkerhetsprodukter som
er like trygt for våre kjæledyr som for oss som sitter
i kjøretøyet. Den røde tråden er sikker transport og
dermed har vi utviklet og designet tryggere produkter
for transport i kjøretøyer.
Vi ønsker å gi deg muligheten til å velge sikkerhet for deg,
din familie, dine kolleger og ditt kjæledyr.
Alle MimSafe produkter er bygget slik at de samhandler
med bilens sikkerhetsstruktur. Et eksempel på dette er
VarioCage, utformet for å bli plassert direkte bak,
bak-seteryggen som er en viktig del av bilens lastesikkerhetssystem. Det er også innebygd deformasjonssone i
VarioCage for å sørge for at de kreftene som genereres i
en kollisjon, dempes og nøytraliseres, slik at bakseteryggene ikke skades, og dermed sørger for at baksetepassasjerene sitter sikkert og beskyttet.
Våre sikkerhetsbarrierer er testet og godkjent i henhold
til den tyske TÜV som krever blant annet, den grunnleggende krav at en blokk på 50 x 50 mm ikke vil være
i stand til å passere igjennom. Alle våre produkter er
preget av det faktum at du kan installere dem uten behov
for å borre eller på annen måte påvirke kjøretøyet.

heten under transport for alle som er i bilen.

Fornøyde kunder
Siden 1986, da MIM Construction først begynte å tilby transportsikkerhets produkter, er mengden av fornøyde kunder stadig økende.
I første omgang tilbyr vi sikkerhetsbarrierer for å sikre at selv om
det skjer en ulykke, vil det som er i bagasjerommet holde seg der,
og at innholdet er uskadd. Derfra utviklet vi VarioCage, vårt sikre
bur for alle hunder, som er eneste av sitt slag på verdensmarkedet,
testet og godkjent for påkjørsler kollisjoner, møteulykker og velt.
Vi tester med SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Sverige)
med deres metode SPCT (sikker Pet Crate Test).
På bakgrunn av våre kunders tilfredshet og inspirasjon, fortsetter
vi utviklingen av nye produkter med deg og dine kjæres sikkerhet i
trafikken som vår målsetning.

Lang levetid og annenhåndsverdi
Våre høye standarder for kvalitet i våre produkter, spesielt
vår VarioCage, har resultert i en høy annenhåndsverdi på
bruktmarkedet.

MimSafe tilbyr løsninger til de som verdsetter høy sikkerhet under transport i kjøretøyer. Med trygghet i vår
Vario-serie som er utviklet for alle kjøretøy og situasjoner i livet du møter på når du reiser med bil.

Produktgaranti

Vårt utgangspunkt er transport av kjæledyr, utstyr eller
verktøy, privat eller i forbindelse med arbeid.

Vi gir 3 års garanti på VarioCage og VarioGate.
Besøk vår hjemmeside www.mimsafe.se for detaljert informasjon.

Vi tilbyr sikkerhet til hunder, katter eller kjæledyr som
du bryr deg om så vel som for de som ønsker å reise trygt
uten livstruende skader på grunn av usikret last.
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designrepublic.se

Vi forbeholder oss retten til uten varsel
å gjøre endringer i innholdet, vilkår og
informasjon som finnes i denne brosjyren.
Vi forbeholder oss retten til, typografiske
feil til alt innhold i denne katalogen.

Kontakt
Vi hjelper deg med alle
spørsmål du måtte ha
om våre produkter.
Bare hyggelig om du
kontakter oss på vårt
hovedkvarter.

Samarbeider for å øke sikkerheten i bil for
både hunder og mennesker!
Har du din hund forsikret i Agria Dyreforsikring
kan du få tilsendt en gratis Mim vannskål.

MimSafe Vario Produktene er
tilgjengelig i Europa (Belgia,
Danmark, Estland, Finland,
Holland, Italia, Litauen, Norge,
Tsjekkia, Tyskland, Polen, Spania,
Storbritannia, Sverige);
USA og Australia.

Fyll ut blanketten på vår hjemmeside
www.veng.no, og send dette som e-post til
variocage@veng.no
Hovedkontor
Myren 125
462 94 Frändefors
Sweden
T +46 (0)10 55 00 450
info@mim.se

mimsafe

facebook.com/mimsafe

www.mimsafe.se
Norge kontaktinformasjon:

Veng Norge AS
Isebakveien 6
PB 1009
1787 Berg i Østfold
Tlf: 69 19 54 00

Skulle ulykken være ute og din Agriaforsikrede
hund ferdes i et Variocage hundebur betaler
du ingen egenandel ved behandlingen. Det kan
være tusenlapper spart avhengig av skaden.

