
B Y M I M S A F E



Allt handlar om att erbjuda en 

trygg plats för den som står dig 

riktigt nära. Lägg sedan till en 

känsla för varje detalj. Precis det 

som gör varje moment i din vardag, 

varje lyft du gör och varje planerad 

färd, så enkel och så säker.
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Care2 är skapad, utvecklad 

och testad i Sverige.  

Här kombineras högsta 

kvalité med stilren design.



Två dörrar, en på varje sida
En smart lösning när du vill kunna nå din vän från olika håll.

Tydligt markerade fästen för bilbältet gör det smidigt att installera Care2 i ditt fordon.

För kallt eller för varmt? Den dekorativa termometern 
ger dig alltid koll. Och det blir enklare att ta rätt beslut.



Världens 
säkraste bur 
för bilsätet

•	 Integrerade fästpunkter för säkerhetsbältet
•	 Integrerad temperaturmätare
•	 krocktestad vid RISE Research Institutes of Sweden
•	 ISO	9001:2015	certifierad	tillverkning
•	 Passar	till	de	flesta	bilar	på	marknaden

•	 Inbyggd deformationszon
•	 Splittersäker nylonplast
•	 Flygplansaluminium
•	 Armerade dörrar
•	 Återvinningsbar

Care2

Bara de bästa materialen duger, och 
det gäller i varje detalj. För extra 
trygghet är även dörrarna förstärkta.

Care2 är ett säkert val. krocktesterna 
uppfyller samma hårda krav som ställs 
på bilbarnstolar.

   Största 
Art. nr Artikel Färg hundvikt Djup Bredd Höjd

55121 medium gul 5kg 480 370 410 

55122 medium grå 5kg 480 370 410 

55131 large gul 9kg 480 440 410 

55132 large grå 9kg 480 440 410

Alla mått angivna i mm.

Yttermått



Policy for quality

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

Safety first and foremost

Vi formger och tillverkar 
säkerhet sedan 1986.

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
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Återförsäljare

mim Construction AB
www.mimsafe.se
+46(0)10-5500450

Myren 125
462 94 Frändefors
Sweden


