
STUUR MEE ! MET MAMMA*
Kinderautostuur en drinkpakjeshouder voor kinderwagen, 

bakfiets, fietskar, bolderwagen. 

Om uw kind makkelijk in en uit te doen 
stappen kunt u het flexibele gedeelte van 

het stuurtje ombuigen

U kunt drinkpakjes 
plaatsen in de daarvoor 

geschikte houder. 

De gordel die aan het zitje 
of bankje vastzit past door 
de opening. U kunt uw kind 

daardoor gewoon 
vastzetten tijdens de rit!

S E M

Plaats het kinderstuurtje  op 
de zitting of bankje met de 

voorkant van het stuurtje 
wijzend naar het 

ruggedeelte. 

S O
 F I E

De bijgeleverde sticker plaatst u in het midden van het 
stuurtje, zodat de schroef niet langer zichbaar is. De sticker 

kan ook in de naam van uw kindje, bijvoorbeeld SEM of SOFIE. 
Bij aankoop ontvangt u standaard de naam MELIA of de 
naam van het bedrijf waar u het stuurtje heeft gekocht.

BESTEL UW EIGEN STICKER MET KINDERNAAM OF FIRMANAAM

Bestel de naamsticker door onze website te bezoeken. 
www.melia.nl Ga naar klantenservice en daarna registreren pro-

duct (1). Na registratie gaat u naar stel een vraag (2). 
Onderaan vult u de naam van uw kind in of bedrijfsnaam die op 

de sticker moet komen. De kosten per sticker zijn € 2,- incl 
verzendkosten.
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PLAATS UW EIGEN AUTOMERK EMBLEEM OP HET STUURTJE!

TIP:
Wij kunnen u een echt auto 
embleem niet aanbieden aan-
gezien wij niet handelen in 
auto-onderdelen. U kunt, indien 
u dat wenst, een echt 
embleem verkrijgen van 60 mm 
bij uw eigen autodealer van het 
merk auto dat u zelf rijdt. Of via 
internet. Zoekterm: 
naafembleem, naafdop, naaf-
sticker, velgembleem, 
velgsticker. 

*STUUR MEE ! MET MAMMA

en natuurlijk bedoelen we daar ook alle pappa’s, opa’s,  oma’s, 
oppassen, gastouders etc. mee.

Het stuurtje is vervaardigd uit EPP (hoogwaardige piepschuimsoort) en is niet 
schadelijk voor uw kind! Recyclebaar. Plaats de sticker alleen bij kinderen 
ouder dan 1 jaar. De sticker plakt goed, maar als u zeker wilt zijn van een 

eeuwige hechting aan het stuurtje  onder alle weersomstandigheden kunt u 
zelf een betere lijmsoort toevoegen aan de sticker.  Voor vragen en opmer-

kingen kunt u terecht bij onze klantenservice via info@melia.nl of bel ons  010 
2654683

www.melia.nl

In de bakfietsIn de fietskar

in de kinderwagen

Stuur Mee past ook in 
iedere autostoel en ook in 
de peuterstoel voor bak-
fietsen en fietskarren van 
MELIA


