
Een echt stuur(!) dat draait en aanvoelt als een 
autostuur. Als ouder kent u de aantrekkingskracht van 
het stuurtje als geen ander. Kinderen kruipen graag 
achter een stuur zodra ze het zien. 

Daarom hebben wij speciaal voor bakfietsen en 
fietskarren een autostuur ontwikkeld dat niet gemonteerd hoeft te 
worden in uw bakfiets. Uw kind zit op het onderste gedeelte, waardoor 
het fungeert als een kussentje of verhoging.  Dit stuurtje is tevens 
voorzien van een drinkbekerhouder voor kartonnen 
drinkbekerpakjes.

Dankzij een flexible stang aan het stuur en het zitgedeelte kunt u uw 
kinderen makkelijk uit de fietskar of bakfiets halen. Gordels van uw 
bakfiets of fietskar kunnen ook als het stuurtje er is eenvoudig worden 
bevestigd. 

Nu wordt het echt een feestje onderweg, want uw kinderen worden  
echte bestuurders. Wie brengt wie naar school? wie is de echte 
chauffeur? We kunnen natuurlijk heel wat situaties bedenken met 
het stuurtje die een glimlach op uw gezicht zullen toveren, maar ook 
op die van uw kinderen. Want, zijn de kinderen blij,...dan bent u dat 
doorgaans ook.

Er wordt een autosticker bij geleverd die veel weg heeft van de echte 
automerk logo’s. Geschikt vanaf de leeftijd van 1 jaar, en mogelijk in 
combinatie met onze peuterstoel. Bestellen kan via melia.nl of vraag 
aan onze vertegenwoordiger het mee te nemen als hij/zij onze nieuwe 
buggy demonstreert in uw bakfiets of fietskar. 

Met een bakfiets of fietskar komt u een winkeltje niet binnen!  
Daarom kunt u gebruik maken van onze kar-in-kar systeem. Een 
handige buggy die met uw kind erin ook in uw bakfiets of fietskar past. 

U hoeft dus niet eerst uw (misschien wel) slapende kindje uit de babyschaal of peuterstoel 
te halen om daarna in een draagzak of een andere kinderwagen over te zetten. Dat kost veel 
tijd! Zeker als u dezelfde handeling vaker herhaalt op een dag. Onze buggy is bedoeld voor 
die momenten dat u even snel winkeltjes of schoolgebouw naar binnen moet terwijl u met de 
bakfiets of fietskar op pad bent.

U kunt onze kar-in-kar systemen simpelweg HUREN voor een bedrag van € 14,99 per maand 
(exclusief babyschaal, peuterstoel of maxicosi). Heeft u de buggy niet meer nodig? dan kunt u 
de buggy terugzenden naar ons.

Lees meer en bestel op www.melia.nl 
Buggy met babyschaal er in.

Dankzij flexibele lichgewicht 
stang zit het stuurtje niet in 
de weg tijdens uitstappen.

De houder voor 
drinkpakjes past tussen 
de benen tijdens de rit. 

In seconden van fietskar of 
bakfiets naar wandelen met 
uw kindje.

Uw kindje in de 
kinderwagen met 
babyschaal past in vrijwel 
iedere bakfiets of fietskar

U kunt uw kindje in 
de kinderwagen met 
babyschaal gerust 
meenemen op straat

Onderweg drinken en spelen tegelijk
dankzij het “echte” kinderautostuur

Onze gebruiksvriendelijke buggy uittesten in uw eigen kar?
Niet nodig om uw kindje na het wandelen uit de buggy te halen


