
B Y M I M S A F E

Frihet för alla
MultiCage är den kloka lösningen för dig som 
lever ett aktivt liv. När resan till naturen ska 
fungera lika smidigt som en transport inne i stan. 
Här finns gott om utrymme för en eller flera 
fyrbenta vänner.

Frihet för alla



Lasta in, koppla av
Det bästa sättet att ta vara på dagen är 
att komma iväg. Och allt går så mycket 
lättare när rätt utrustning finns på plats. 
MultiCage har anpassats för att vara så 
flexibel som möjligt, med lösningar som 
fungerar både i din vardag och på fritiden. 
Smarta funktioner, rejäla utrymmen och 
hög säkerhet – det som gör varje resa värd 
att se fram emot.

En värdefull last bör omges av säkra 
material. Precis som alla våra transportburar 
har MultiCage krocktestats vid RISE i Borås. 
Testerna för MultiCage har anpassats efter 
burens storlek och lastvikt utan att göra 
avkall på dess energiupptagande egenskaper 
om olyckan skulle vara framme. Tack vare 
sin robusta konstruktion klarar den rejäla 
krocktryck från alla håll – 360°.

Maximal säkerhet 360°



De smarta funktionerna 
gör MultiCage till ett 
självklart val. Tack vare 
den stapelbara designen 
går det att koppla samman 
flera burar både på höjden 
och bredden. På så vis kan 
lastutrymmet användas 
maximalt.

De inbyggda bärhandtagen är 
ur vägen i infällt läge men fälls 
enkelt ut när du behöver lyfta. 
Snabbinfästning för spännband 
underlättar fastspänning för en 
säker installation. Och för dig som 
vill uttnyttja utrymmet maximalt 
går MultiCage att kopplas samman 
både på bredden och höjden.

MultiCage single levereras 
med en dörr och ett fast 
bakstycke. Vill du ha möjlighet 
att nå din vän från båda håll är 
dubbelburen ett klokt val, där 
du också har möjlighet att dela 
upp utrymmet i två med en 
mellanvägg. Mer flexibelt kan 
det inte bli!

Design formad 
av kunskap

MultiCage är skapad med 
omsorg. Med över 30 års 
erfarenhet vet vi vad som 
krävs. Fokus ligger alltid på 
användaren och därför är 
varje detalj väl genomtänkt. 
I grunden handlar allt 
endast om funktion och 
säkerhet. Och förstås, att 
erbjuda en trygg plats för 
alla som står dig nära.



Var kan placeras MultiCage
12”

300mm

MultiCage är stapelbar med hjälp 
av förankringsverktygen

Art. nr
58100

Art. nr
58101

Gasdämpare
Håller dörren öppen  
vid behov

Enhands öppning
Öppnas snabbt och smidigt 
med enhandsgrepp

Inbyggd låssystem
Försedd med nyckellås

Plats för hänglås
MultiCage är förberedd för 
kompletterande hänglås

Lastspännare
Klassisk 25mm lastspännare 

för säker fastspänning

Infällbara handtag
Infällbara smidiga 

lyfthandtag

Justerbar avdelare
Kan placeras i tre olika positioner 

eller som gavel efter behov



Art. nr Artikel Djup Bredd Höjd Djup Bredd Höjd

56154 single M 730 540 540 790 635 540

56160 single L 730 610 610 790 705 610

56175 single XL 880 745 750 940 840 750

56254 double M 1070 540 540 1200 635 540

56260 double L 1070 610 610 1200 705 610

56275 double XL 1220 745 750 1350 840 750

Alla mått angivna i mm.

Innermått Yttermått

ORIGINAL
SINGLEMULTICAGE ORIGINAL

DOUBLEMULTICAGE

MIMsafe Collection

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

VarioGate
Kombineras med VarioBarrier  
för att avgränsa hela 
bagageutrymmet.

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

Accessories
Utrusta din bil med dessa  
kompletterande produkter.

MultiCage
Den kloka lösningen för dig 
som lever ett aktivt liv och 
behöver extra utrymme.

Care
Design med omsorg, här 
kombineras högsta kvalité 
med stilren design.
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För oss går säkerhet alltid först, både för människor och husdjur. Därför 

är våra produkter bekväma, praktiska och stadigt krocktestade. Eftersom 

varje resa du gör borde vara ett stort nöje.

Ko M f o rT  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.se
+46(0)10-5500450

Myren 125
462 94 Frändefors
Sweden

Återförsäljare


