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4. Vingar
Steglös och flexibel passform så du kan stänga 
igen det sidoutrymme som blir över.

För oss går säkerhet alltid först, både för 
människor och husdjur. Dessutom är våra 
produkter krocktestade i världsklass utan att 
tumma på vare sig praktiskhet eller bekvämlighet. 
För vi vill att varje resa du gör ska vara ett nöje.

T R YG G T  H E L A  VÄG E N

Safety first and foremost

Vi formger och tillverkar 
säkerhet sedan 1986.

Kvalitetspolicy

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

MIM Construction AB
www.mimsafe.com
+46(0)10-5500450

Myren 125
462 94 Frändefors
Sweden

Återförsäljare

Frihet
VarioSystem ger dig möjligheten 
att välja just den lösningen som 
du tycker passar bäst. Vad du än 
väljer, erbjuder VarioSystem en rad 
användningsområden och funktioner, 
allt för att din hund, du själv och 
medpassagerare ska färdas på 
säkrast möjliga sätt.

5. Justerbar i höjd
Oavsett vilken höjd din bils bagageutrymme har, 
kan du justera så passformen blir exakt. Som 
tillbehör finns även extra teleskoprör som gör att 
du kan höja grinden ytterligare 25 centimeter om 
det skulle behövas.

9. Takhöjdsskärm 
För bilar med ett mer välvt tak. Perforerad 
för maximal visibilitet när du använder 
innerbackspegeln.

10. Täcka sidorna
Även här kan du justera rören så det blir 
perfekt för just din bil.

6. Justerbar i vinkel
Perfekt anpassning till just din bil får du 
även här. Lutningen på bagageluckan lutar 
ju olika på olika bilar.

11. Nackstödsfästen
Monteras för stabil förankring med 
gummiskydd som gör att du slipper skrammel.

7. Stadig sidfot
En vital del som stabiliserar och säkrar 
hela systemet.

8. Justerbara rör
Ännu en lösning som gör att avdelaren passar i just 
din bil. Rören är justerbara både i höjd och djupled.
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Smart och enkelt
Oavsett vilken VarioSystem-lösning du 
väljer, behöver du aldrig göra någon 
åverkan på din bil vid montering. Det ska 
framförallt kännas tryggt att ha investerat i 
ett VarioSystem, men vi vill även att du ska 
känna att det är ett smart system som du 
själv kan sätta din prägel på. 

Dessutom utökar vi vårt 
VarioSystem successivt 
med nya tillbehör och 
funktioner.

- Håll utkik!

Singel eller dubbel
Välj om du vill dela bagaget och få halva 
över för annan last. Eller om du väljer att 
fylla hela bagaget med vårt VarioSystem 
för fler hundar, så gör du det. Vill du 
dessutom ha hundarna åtskilda monterar 
du bara in avskiljaren, den vi kallar för 
VarioDivider. Här snackar vi flexibilitet.

2. Inbyggt låssystem
Försedd med nyckellås. Ett smart sätt att 
undvika stöld under pausen på resan.

1. Gasdämpare
Håller dörren öppen för vind eller lutning så din 
hund säkert och bekvämt tar sig in och ut ur 
bagageutrymmet.

3. Enhandsöppning
Smidigt och som innebär att du har en hand 
fri för att på ett säkert sätt hjälpa hunden in 
och ut ur bilen.

Art. nr Artikel minimum maximum minimum maximum

52114 VarioBarrier headrest S 770 1465 235 310 

52116 VarioBarrier headrest M 870 1565 365 440

Alla mått angivna i mm.

bredd höjd

Art. nr Artikel minimum maximum minimum maximum

52014 VarioBarrier S 800 1465 235 285

52016 VarioBarrier M 800 1465 365 415

52026 VarioBarrier L 940 1605 365 415

Alla mått angivna i mm.

bredd höjd Art. nr Artikel Utförande min max min max min max

53153 VarioGate single 535 720 555 960 780 1500

53253 VarioGate double 920 1280 555 960 600 1500

58305 Extension wing left - +80 - - - -

58306 Extension wing right - +80 - - - -

Alla mått angivna i mm.

bredd höjd djup

Art. nr Artikel exakt min max min max

53275 VarioDivider medium 710 400 960 780 1000

53285 VarioDivider XL 710 400 960 1050 1500 

Alla mått angivna i mm.

bredd höjd djup

VARIOBARRIER ORIGINAL

Undrar du över om vår VarioBarrier 
passar i just din bil? Bara lugn. 
Våra tre storlekar som finns att 
välja mellan, passar samtliga 
bilar på marknaden med plant 
bagageutrymme. Samtliga tre 
storlekar är anpassningsbara. I de 
flesta fall kan du även ta med dig din 
VarioBarrier till nästa bil vid bilbyte.

Som du vet tummar vi inte på 
säkerheten. Vår VarioBarrier liksom 
alla våra produkter är testade enligt 
krockstandard ECE-R17/ISO 27955.

VARIOGATE
Här har du en möjlighet att kombinera 
VarioGate med någon av våra två 
VarioBarrier-alternativ för att skapa 
ett slutet utrymme i bagaget för 
transport av hundar eller annat som 
du vill hålla under uppsikt. VarioGate 
kan du ställa in i både höjd, bredd och 
djup och precis som vår VarioCage är 
dörrarna utrustade med gasdämpare 
och är låsbara. Med sin flexibilitet 
passar VarioGate de flesta bilar 
utan trösklar vid bagageluckan. 
Koppelkrokar ingår.

Klarar en bagagerumströskel upp till  
7 centimeter hög.

VARIOBARRIER HEADREST

Även denna produkt i vår 
VarioSystem-familj, är enkel att 
montera utan någon åverkan på 
bilen. Du fäster den med lätthet 
på nackstödens pinnar - Klart!

Klarar last av både hund och 
väskor för att skydda mot att 
de slungas in i kupén vid en 
kollision.

VARIODIVIDER
Med VarioDivider får du en avdelare som är både 
robust och reglerbar, allt får att du ska få möjlighet att 
fördela utrymmet i bagaget som du själv vill ha det. 

VarioDivider som är ett tillbehör till vår VarioGate 
som den monteras fast i, står emot last och tryck 
från sidan, samtidigt som den komprimerar sig vid 
kollision både framifrån och bakifrån. Detta betyder 
att baksätespassagerare sitter säkert utan att behöva 
oroa sig för att få delar i ryggen vid en kollision 
bakifrån.  

VarioDivider finns i två storlekar för att passa så 
många bilmodeller som möjligt.

Funderar du på att köpa vår singelgrind; VarioGate 
single, måste du även köpa en Divider, eller avdelare 
som vi även kallar den.


